
Biuletyn Informacyjny PSJ 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z niniejszym biuletynem informacyjnym, w którym  
zamieszczono informacje odnoszące się do najbardziej aktualnych wydarzeń z kręgu nauk  
jakościowych. 
 

Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej, 

Łódź: 06.10.2011 

CALLS FOR PAPERS 

SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA – WOKÓŁ PRZEMIAN 
 
Termin: 23 marca 2012 
Miejsce: Kraków 
Organizatorzy: Sekcja Kliniczna Koła Naukowego Studentów Psychologii Uniwersytetu  
Jagiellońskiego 
Tematyka: Tematyka konferencji koncentruje się wokół zagadnienia przemian w myśleniu o  
seksualności, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich stu lat. Zjawisko to analizowane będzie w trzech 
następujących obszarach: nauka, terapia oraz społeczeństwo i kultura. Powyższa problematyka 
przesądza o interdyscyplinarnym charakterze konferencji, której celem jest poszerzenie wiedzy 
uczestników na temat seksualności człowieka oraz stworzenie okazji do wymiany poglądów  
pomiędzy badaczami podejmującymi w swojej pracy tematykę seksualności. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października 2011 
Opłata konferencyjna: 60 zł 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.seksualnoscczlowieka.edu.pl/ 
(źródło: Internet) 

 

ALFABETYZM WIZUALNY  
TEORIA I PRAKTYKA 

 
Termin: 19-20 stycznia 2012 
Miejsce: Obrzycko 
Organizatorzy: Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; Instytut 
Socjologii UAM; Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę 
InSEA 
Tematyka: Organizatorzy konferencji zachęcają jej uczestników do przygotowania wystąpień  
dotyczących następujących problemów: 
- Co to jest alfabetyzm wizualny? Spory wokół pojęcia; 
- Teoria i praktyka alfabetyzmu wizualnego; 
- Obrazy i/jako język (?); 
- Alfabetyzm wizualny a nowe media; 
- Alfabetyzm wizualny w społeczeństwie mediatyzowanym; 
- Kompetencje wizualne – sposoby definiowania i rozumienia pojęcia; 
- Alfabetyzm wizualny w praktykach edukacyjnych; 
- Kompetencje wizualne wobec reklamy; 
- Alfabetyzm wizualny a kreacja artystyczna; 
- Alfabetyzm wizualny a społeczny status sztuki; 
- Ekonomiczne i polityczne aspekty alfabetyzmu wizualnego; 
- Alfabetyzm wizualny jako kompetencja w odbiorze sztuki; 
- Kompetencje wizualne w społeczeństwach wielokulturowych; 
- Kompetencje wizualne w życiu codziennym; 
- Społeczne zróżnicowania kompetencji wizualnych a nierówności społeczne; 
- Alfabetyzm wizualny a demokracja. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października 2011 
Opłata konferencyjna: 320 zł 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://alfabetyzm-wizualny.pl/aw/zaproszenie/ 
(źródło: Internet) 

 

PSYCHE I ŚRODOWISKO  
 
Termin: 08-09 grudnia 2011 
Miejsce: Ustroń 
Organizatorzy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego; Uniwersytet Jagielloński  
Tematyka: Planowana konferencja jest czwartym spotkaniem przedstawicieli różnych dziedzin 
nauki zainteresowanych wymianą myśli, wyników badań i dialogiem pomiędzy naukami  
przyrodniczymi, ścisłymi, medycznymi i humanistycznymi. Organizatorzy czwartej edycji  
konferencji postanowili skoncentrować się na zagadnieniu wzajemnych relacji psychiki i   
środowiska naturalnego, społecznego i kulturowego. Proponują oni podjęcie refleksji na temat  
następujących zagadnień: 
- Metodologia, czyli czym jest zdrowie psychiczne?; 
- Czynniki środowiskowe (biologiczne, społeczne, kulturowe) a zdrowie psychiczne; 
- Psychologia środowiskowa (psychologia ekologiczna, psychologia pracy, psychologia  
architektury); 
- Postawy społeczne wobec zdrowia psychicznego; 
- Zdrowie psychiczne w różnych kulturach świata; 
- Zagadnienia ergonomiczne, czyli środowisko pracy a dobrostan człowieka; 
- Wpływ warunków stresowych na zdrowie; 
- Kulturowe sposoby terapii (egzorcyzmy, szamanizm). 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 listopada 2011 
Opłata konferencyjna: 160 zł 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://czlowiekisrodowisko.blogspot.com/2011/07/konferencja-psyche-i-srodowisko-8.html 
(źródło: Internet) 

 

 

ZANIEDBYWANE DZIECIŃSTWO II 
DZIECIŃSTWO W WARUNKACH KRYZYSOWYCH 

 
Przypominamy, że w dniach 21-22 listopada 2011 odbędzie się w Łodzi cykliczna konferencja  
naukowa Zaniedbywane dzieciństwo II organizowana przez Katedrę Socjologii Stosowanej i  
Pracy Socjalnej. 

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/is/nowekon.html 
 

Anderson, Eric. 2011. Inclusive Masculinity. The Changing Nature of 
Masculinities. Routledge. 

 

Children, Youth and Environments 
Special Issue: Children, Violence, Community and the Physical Environment 

 
Guest Editor 

Kevin Lalor (Dublin Institute of Technology, Department of Social Sciences) 
 

The aim of this issue is to explore the influence of the community and physical environment/place 
on violence against children. This special issue of Children, Youth and Environments shall  
examine the interplay between the communities in which children live, the physical parameters of 
these environments and the nature and incidence of violence experienced by children and young 
people – that is, the socio-ecological factors which moderate or aggravate violence against  
children. 
Deadline for Abstracts: November 30, 2011 
For further information, please visit:  
http://www.dit.ie/cser/media/ditcser/documents/Call%20for%20Abstracts%20Children%20Violence%20Community%

20and%20the%20Physical%20Environment.pdf 
(source: Internet) 

 

MEDIA I KLTURA POPULARNA 
 
Termin: 23 listopada 2011 
Miejsce: Kraków 
Organizatorzy: Wydział Nauk Humanistycznych; Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
Tematyka: Konferencja sytuuje się w interdyscyplinarnym polu poszukiwań wyznaczonym przez 
problematykę medioznawstwa i szeroko pojętej antropologii współczesności. W założeniu ma ona 
koncentrować się na trzech wątkach tematycznych: problematyce mediów, problematyce kultury 
popularnej i problematyce ich wzajemnych związków. W centrum uwagi powinny znaleźć się  
zagadnienia związane z funkcjonowaniem oraz potencjałem komunikacyjnym, kulturotwórczym i 
integracyjnym mediów, zwłaszcza nowych mediów elektronicznych w powiązaniu z procesami 
generowania i funkcjonowania zjawisk należących do sfery kultury popularnej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2011 
Opłata konferencyjna: 150 zł 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.ka.edu.pl/aktualnosci/konferencje-naukowe/ 
(źródło: Internet) 

 

MITY – SPOŁECZEŃSTWO – WŁADZA 
 
Termin: 16 listopada 2011 
Miejsce: Kraków 
Organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Instytut Politologii Uniwersytetu  
Pedagogicznego w Krakowie; Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  
Tematyka: Zaproszenie do udziału w IV Krakowskim Spotkaniu Młodych Politologów jest  
kierowane do doktorantów nauk o polityce oraz innych dyscyplin humanistycznych, którzy chcą 
zaprezentować wyniki badań prowadzonych w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich, 
obejmujących szeroką problematykę zagadnień wyszczególnionych w tytule konferencji. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 października 2011 
Opłata konferencyjna: 85 zł 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.polis.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=278:iv-krakowskich-spotka-modych-
politologow&catid=47:krakowskie-spotkania-modych-politologow&Itemid=73 

(źródło: Internet) 
 

MIĘDZYPOKOLENIOWE UCZENIE SIĘ – W TEORII, BADANIACH I PRAKTYCE 
 
Termin: 27-28 marca 2012 
Miejsce: Łódź 
Organizatorzy: Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej; Łódzki Odział Polskiego  
Towarzystwa Gerontologicznego  
Tematyka: Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów i prezentacji wyników  
badań dotyczących szeroko rozumianego międzypokoleniowego uczenia się, jak również  
wprowadzenie refleksji nad tym zjawiskiem w obszar dalszych badań i praktyki edukacyjnej.  
Organizatorzy proponują by przedmiotem wystąpień uczynić następujące zagadnienia: 
- Miejsce międzygeneracyjnego uczenia się w teoriach naukowych;  
- Międzypokoleniowe uczenie się w różnych dyskursach naukowych; 
- Treści przekazu międzypokoleniowego; 
- Międzypokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności; 
- Zjawisko międzypokoleniowego kumulowania doświadczenia; 
- Relacje międzypokoleniowe w rodzinie, pracy, szkole i w innych obszarach życia; 
- Kompetencje międzypokoleniowe; 
- Praktyczne przykłady międzypokoleniowego uczenia się.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 lutego 2012 
Opłata konferencyjna: 250 zł 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://gerontolodzy.pl/ 
(źródło: Internet) 

 

RELIGION AND POWER RELATIONS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE 
 

Date: April 19-21, 2012 
Site: Iasi, Romania  
Organizer: International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association 
(ISORECEA); “Petre Andrei” University of Iasi 
Topics: Religious changes in Central and Eastern Europe (CEE) have been extensively studied 
during the past twenty years from different points of view. Nevertheless, there is a challenge to 
rethink religious changes in connection with the concept of power, which has been increasingly 
employed as an explorative concept in the social sciences. Therefore, papers that address the 
following issue areas are cordially invited: 
- Religion and empowerment;  
- Religion and power: institutional versus individual perspectives; 
- Power in relation to majority and minority religions; 
- Religion, power, and gender; 
- Religion, power, and well-being;  
- Democratization, the restructuring of power, and religiosity in CEE; 
- Religion and secular power; 
- Religious practice among different confessional traditions; 
- State control and religions in CEE. 
Deadline for abstracts: November 15, 2011 
Registration fee: 20-140 EUR 
For further information, please visit: 

http://www.isorecea.net/index.php/article-category-blog/130-2012-isorecea-conference-call-for-papers 
(source: Internet) 

 

LIVING TOGETHER IN DIVERSITY: NATIONAL SOCIETES IN  
THE MULTICULTURAL AGE 

 
Date: May 21-22, 2012 
Site: Budapest, Hungary 
Organizer: Central European University 
Topics: The aim of the proposed conference is to explore how „living together in diversity‟ is 
imagined, narrated, organized, justified, and practiced within contemporary national societies. 
With the stress on „in‟ rather than „with‟ diversity, the organizer would like to move away from  
reifying the dominant „majority‟ society perspective, which assumes diversity as something 
„carried‟ solely by immigrants and something that the „native‟ society has to cope with.  
Contributions that deal with the following questions are warmly invited: 
- What makes multicultural societies circumscribed by state borders cohere together? 
- What are the ways in which the nation becomes re-signified to accommodate the ethno-cultural 
diversity of its populace? 
- How do migrants position themselves in national narratives and political structures? 
- What alternative modes and models of belonging are at work within present national societies? 
- In which ways does the national continue to feature as a site of attachment? 
- Is it necessary to have some form of common identification at the national scale to have  
functioning states in the first place? 
Deadline for abstracts: December 31, 2011 
Registration fee: 60 EUR  
For further information, please visit: 

http://www.ipsa.org/news/event/living-together-diversity-national-societies-multicultural-age 
(source: Internet) 

 

ZANURZENI W HISTORII – ZANURZENI W KULTURZE  
Literatura czasów PRL-u o PRL-u 

 
Termin: 24-25 listopada 2011 
Miejsce: Kraków 
Organizatorzy: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji  
Narodowej w Krakowie; Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie  
Tematyka: Organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia refleksji nad zagadnieniami  
związanymi z cenzurą, które oscylują wokół osoby pisarza – uwikłanego w politykę i historię – 
oraz tematem pisarstwa w ogóle, jak również do rozważań na temat sposobów kształtowania  
bohaterów literackich oraz ukazywania życia w PRL-u. Organizatorzy zwracają również uwagę na 
to, iż wartym zastanowienia może okazać się problem dotyczący uznania ówczesnych utworów 
literackich za mniej lub bardziej rzetelne źródła historyczne, które utrwalały w świadomości  
zbiorowej społeczeństwa pewien sposób myślenia, pewną ‘politykę historyczną’. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 października 2011 
Opłata konferencyjna: 150-200 zł 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.lamelli.com.pl/podstrona.php?str=konferencja-zanurzeni-w-historii-3 
(źródło: Internet) 

 

CZŁOWIEK W OBLICZY WSPÓŁCZENYCH ZAGROZEŃ: 
 DZIECKO – MŁODZIEŻ – DOROŚLI 

 
Termin: 22 listopada 2011 
Miejsce: Olsztyn 
Organizatorzy: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie; Wydział Socjologii i  
Pedagogiki; Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej 
Tematyka: Organizatorzy tej interdyscyplinarnej konferencji proponują podjęcie rozważań  
zogniskowanych w obrębie następujących zagadnień: 
- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR); 
- Kobieta w więzieniu i po odbyciu kary, probacja; 
- Prostytucja nieletnich dziewcząt i chłopców; 
- Samookaleczanie się, autoagresja kobiet, samobójstwa; 
- Profilaktyka w środowisku otwartym, w szkole, w placówkach opiekuńczych; 
- Współczesne formy przemocy: diagnoza – profilaktyka – terapia; 
- Dopalacze, narkotyki; 
- Psychomanipulacja, pracoholizm, sekty; 
- Alternatywne wspólnoty – subkultury; 
- Cyberprzestrzeń, gry internetowe, religie w Internecie; 
- Tożsamość młodzieży w zmieniającym się społeczeństwie; 
- Religie w resocjalizacji. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2011 
Opłata konferencyjna: 200 zł 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.wsiie.olsztyn.pl/s.php?b=1&ids=62907 
(źródło: Internet) 

 

Kowalewski, Maciej i Anna M. Królikowska. 2011. Miasto i sacrum. 
Nomos.  

Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 
 

Janus Head  
Special Issue: Feminist Phenomenology 

 
Editors 

Eva Simms (Duquesne University, Psychology Department)  
Beata Stawarska (University of Oregon, Philosophy Department) 

 
Feminist phenomenology is an interdisciplinary endeavor between philosophy, the social and 
natural sciences, and the literary arts. Therefore, high quality contributions that focus on  
foundational feminist issues in phenomenology, feminist phenomenological methods, or applied 
phenomenological studies that deal with issues related to women and gender through the  
framework of continental philosophy are warmly invited. 
Deadline for Papers: October 15, 2011 
For further information, please visit:  

http://sifp.uoregon.edu/news/janus-head-special-issue-feminist-phenomenology 
(source: Internet) 

 

KONFERENCJE 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Bollens, Scott A. 2011. City and Soul in Divided Societies. Routledge. 

II EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

Zaproszenie do udziału w konkursie na najlepszy foto-esej/foto-reportaż jest kierowane do  
socjologów oraz do studentów kierunku Socjologia, którzy wykorzystują dane wizualne w  
aktualnie prowadzonych badaniach o charakterze jakościowym. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2011 
Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej: 

http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/konkurs_foto_pl.php 
 

We would like to briefly remind you that the 29
th
 Qualitative Analysis Conference 

 Cultures of Narrative/Narratives of Culture 
 will be held in Canada, June 20-22, 2012. 

 
Find more details on: http://www.qualitatives.ca/Home 

 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 

Jednocześnie zapraszamy Państwa do śledzenia informacji o najbardziej aktualnych  
wydarzeniach z zakresu socjologii jakościowej na naszych portalach społecznościowych Twitter, 
Blip oraz Facebook! 
 
Prosimy także o nadsyłanie informacji dotyczących socjologii jakościowej pod następujący adres 

internetowy: aktualności.psj@gmail.com 
 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego  
Przeglądu Socjologii Jakościowej 

  
Magdalena Wojciechowska 

Cushman, Thomas. 2011. Handbook of Human Rights. Routledge.  

 Studia Phaenomenologica 
Issue XII (2012): Phenomenon of Body/Phenomenology of Embodiment 

 
Editors 

Cristian Ciocan 
Elizabeth A. Behnke 

 
For the 2012 issue of Studia Phaenomenologica scholars and phenomenologists are warmly  
invited to submit contributions that interpret or describe embodied experience, both in its  
wholeness and in its multifarious manifestations. In addition to discussions of the problem of body 
in the history of phenomenology, authors are encouraged to submit genuine phenomenological 
investigations of the phenomenon of embodiment. 
Deadline for Papers: November 15, 2011 
For further information, please visit: 

http://www.studia-phaenomenologica.com/?page=advertise  
(source: Internet) 

 

PUBLIC ETNOGRAPHY: CONNECTING NEW GENRES, NEW MEDIA, NEW AUDIENCES 
 
Date: June 01-02, 2012 
Site: Victoria, British Columbia, Canada 
Organizer: Phillip Vannini (Communication and Culture, Royal Roads University) 
Topics: The conference is intended to be an intimate gathering of ethnographers across all social 
scientific fields and disciplines. The organizer welcomes presentation proposals that show  
examples of public ethnographic research, or that reflect on the value and agenda of public  
ethnography.  
Deadline for abstracts: October 15, 2011 
Registration fee: 150-250 CAD 
For further information, please visit: 

http://www.publicethnography.net/news/public-ethnography-conference 
(source: Internet) 

 

QUALITATIVE RESEARCH ON MENTAL HEALTH 
 
Date: July 03-05, 2012 
Site: Nottingham, UK 
Organizer: University of Nottingham; Institute of Mental Health 
Topics: Research evidence is widely held as a key influence on mental health policy and  
practice, but explorations of meaning are generally marginalized and muted. Whilst hypothesis 
testing in randomized controlled trials is held as the „gold standard‟, qualitative research exploring 
people‟s experiences and cultural meaning continue to occupy a more marginal position, even 
though these experiences and meaning inform important relational and inter-subjective  
phenomena. The Qualitative Research on Mental Health conference is an opportunity to address 
this imbalance. An explicit aim of this conference is to encourage the growth of mental health and 
mental health services research using qualitative methods of inquiry. 
Deadline for abstracts: January 31, 2012 
For further information, please visit: 

http://www.nottingham.ac.uk/sociology/events/qrmh/index.aspx 
(source: Internet) 

 

SENSUALISING DEFORMITY:  
COMMUNICATION AND CONSTRUCTION OF MONSTROUS EMBODIMENT 

 
Date: June 15-16, 2012 
Site: Edinburgh, UK 
Organizer: University of Edinburgh  
Topics: This conference will bring together scholars and students from a wide range of  
disciplines to engage in a constructive dialogue, network, and exchange of ideas and  
experiences, connecting a community of researchers who share an interest in deformity and  
monstrosity. The conference organizer invites submissions that consider monstrosity with  
reference to: 
- Spectacle/fetishization of  monstrosity and deformity; monstrous sexuality/eroticization; 
- The monster as a catalyst of progression – historical perspectives; 
- Monstrous symbolism, prodigality or beatification; 
- The racialized body – exoticizing difference;  
- Monstrosity in medical literature, disability narratives; 
- Monstrous becoming – the „sensed‟ body; 
- Deformed aesthetics – monstrosity in the visual arts; 
- (De)gendering the deformed body – humanization versus objectification. 
Deadline for abstracts: January 31, 2012 
For further information, please visit: 

http://sensualisingdeformity.blogspot.com/p/call-for-papers.html 
(source: Internet) 
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