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BIEŻĄCY 
NUMER 

Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

WSTĘP 
 

W stronę socjologii emocji  
 

Krzysztof T. Konecki  
Beata Pawłowska 

 
 

ARTYKUŁY 
 

Generating, Intensifying, 
and Redirecting 

Emotionality: Conceptual 
and Ethnographic 

Implications of Aristotle’s 
Rhetoric  

 
Robert Prus 

 
 

Emocje w polu dóbr 
symbolicznych. Od 

Leonarda da Vinci do 
Jerzego Dudy-Gracza 

 
Anna Matuchniak-Krasuska 

 
 

Praca nad emocjami jako 
element aktywności górskiej 

i wspinaczkowej 
 

Anna Kacperczyk 
 
 

Poczucie winy jako emocja 
społeczna. Analiza 
wybranych nurtów 

badawczych  
 

Joanna Bielecka-Prus 
 
  

Czynniki wpływające na 
powstawanie i/lub 

ukrywanie emocji w pracy 
przedstawiciela handlowego 

i nauczyciela 
 

Beata Pawłowska 
 
 

Rola emocji w pracy 
mediatora w sporach 

zbiorowych 
  

Leszek Cichobłaziński 
 
 

Emocje a skandal 
polityczny. O sposobach 
wykorzystania emocji w 
dyskursie politycznym  

 
Kamila Miłkowska-Samul 

 
 

Socjolog w szafie. 
Prezentacja techniki 
pomocnej w badaniu 

ubierania się jako działania 
 

Bogna Dowgiałło 
 
 

RECENZJE 

 
Piotr Sztompka (2012) 

Socjologia. Analiza 
społeczeństwa. Wydanie 

nowe poszerzone. Kraków: 
Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak  

 
Renata Dopierała 

 
 
 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 
 

Qualitative Inquiry 
Special Issue: Hypermodal Inquiry 

 

Hypermodality is sneaking into scholarship. From experimental spaces focusing on audiovisuality, such as 
AudioVisual Thinking, to multimodal spaces dedicated to media studies, such as In Media Res, to post 
disciplinary spaces examining modernity, such as Interstices, hypermodality is emerging as a space in 
which to think and respond differently. Potential contributors are warmly invited to construct hypermodal 
exemplars and offer methodological insight into the possibilities of hypermodal inquiry. The resulting 
collection will be published as a special issue of Qualitative Inquiry. 
Deadline for Abstracts: August 31, 2013 
For further information, please visit: 

http://www.nova.edu/ssss/QR/hypermodal.pdf 
source: Internet 

 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 
 

 
Zapraszamy Państwa do 

nadsyłania informacji 
dotyczących wydarzeń 

związanych z socjologią  
jakościową na adres 

internetowy: 
aktualnosci.psj@gmail.com 

 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 
 

CALL FOR PAPERS 

Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej, 
 

z przyjemnością polecamy Państwa uwadze treści opublikowane w niniejszym biuletynie informacyjnym, za 
pośrednictwem którego przekazujemy Państwu najbardziej aktualne informacje dotyczące wydarzeń z kręgu 
nauk jakościowych w kraju i na świecie. 
 

CALL FOR BOOK PROPOSALS 

Oddział Warszawski PTS zaprasza na etno-majówkę, której główną ideą jest spotkanie w luźnej atmosferze 
i rozmowa przy kawie o nurtujących tematach/zagadnieniach. Tegoroczne spotkanie poświęcone zostanie 
motywom ludowym. Szczególnie ciekawe wydaje się wzrastające zainteresowanie motywami etno 
w modzie, wzornictwie, muzyce, wystroju wnętrz czy rękodziele artystycznym. Jakie motywy są wybierane, 
jak łączone, jakie przypisywane są im (nowe) znaczenia? Czy jest to chwilowa moda czy może nowy nurt 
praktyk kulturowych (albo stary w nowej odsłonie)?  
Termin: 18 czerwca 2013, godzina 17:00 
M i e j s c e :  W a r s z a w a ,  K l u b o k a w i a r n i a  G r a w i t a c j a ,  u l .  B r o w a r n a  6 
Więcej informacji na temat etno-majówki na stronie internetowej: 

https://www.facebook.com/events/186884764804966/ 
źródło: Internet 

 

KULTURA „GWIEZDNYCH WOJEN” 
 

Termin: 27‒29 września 2013 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Celem konferencji jest interdyscyplinarne przyjrzenie się fenomenowi „Star Wars” we wszystkich 
jego przejawach. Dlatego też zaproszenie do udziału w tym spotkaniu kierowane jest do przedstawicieli 
różnych dyscyplin humanistycznych (f i lmoznawstwa, l iteraturoznawstwa, ludologii, 
kulturoznawstwa, medioznawstwa, socjologii, pedagogiki). 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lipca 2013 
Opłata konferencyjna: 100 PLN / 25 EUR 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://starwars.uni.wroc.pl/  
źródło: Internet 

 

Copes Heith, ed., (2013) 
Advancing Qualitative 

Methods in Criminology and 
Criminal Justice. Routledge. 

Day Joe (2013) Corrections 
and Collections. Architectures 
for Art and Crime. Routledge.  

Renzetti Claire, ed., (2013) 
Feminist Criminology. 

Routledge. 

EUROPEJSKIE MOSTY II 
KULTURA ‒ TECHNIKA ‒ KOMUNIKACJA 

 

Termin: 12 października 2013 
Miejsce: Gliwice 
Tematyka: Organizatorzy konferencji zapraszają jej uczestników do podjęcia dyskusji na temat wzajemnych 
relacji pomiędzy kulturą, techniką i komunikacją w ujęciu historycznym i dzisiejszym w kontekście różnych 
perspektyw badawczych. Wspólna refleksja obejmować będzie spojrzenia: językoznawcze, kulturoznawcze, 
literaturoznawcze, antropologiczne, filozoficzne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2013 
Opłata konferencyjna: 280 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RKJO/Strony/2013EuropejskieMostyII.aspx 
źródło: Internet 

 

SAMOLUBNE MEMY 
 

Termin: 20‒21 listopada 2013 
Miejsce: Toruń 
Tematyka: Celem niniejszej konferencji jest podjęcie refleksji nad memami postrzeganymi jako porcje 
informacji o dwojakim statusie: biologiczno-kulturowym. Biologicznym, gdyż zakodowane są one 
prawdopodobnie w układach synaps mózgowych nosiciela; kulturowym – ponieważ zewnętrznymi 
przejawami memów są właśnie poszczególne całostki kulturowe: slogany, melodie, symbole graficzne, 
nakazy i zakazy religijne.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 czerwca 2013 
Opłata konferencyjna: 300‒450 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://samolubnememy.blogspot.com/ 
źródło: Internet 

 

NOWY ŁAD?  
DYNAMIKA STRUKTUR WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW 

 

Termin: 21‒23 października 2013 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: Problematyka konferencji nawiązuje do obserwowanych w ostatnich dekadach zmian w obrębie 
struktury społecznej, stanowiących wyzwanie dla współczesnych nauk społecznych. Konferencja stanowić 
będzie okazję do interdyscyplinarnego spojrzenia na procesy, zjawiska i problemy związane z przemianami 
społeczno-ekonomicznymi ostatnich dziesięcioleci, w szczególności w kontekście ładu społecznego i 
obserwowanych tendencji dezintegracyjnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2013 
Opłata konferencyjna: 400 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/is/doc/konf13-Nowylad.pdf 
źródło: Internet 

 

SUMMER SCHOOL 

FANTASTYCZNE KREACJE ŚWIATÓW? 
RECEPCJA ‒ METODOLOGIA ‒ INTERPRETACJA 

 

Termin: 28‒30 października 2013 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: Niniejsza sesja będzie okazją do przyjrzenia się nie tylko literaturze fantastycznej i jej 
fenomenowi, ale również temu, co szeroko określane jest mianem fantastyki, a co stanowi problem zarówno 
przy okazji przyporządkowywania do tej dziedziny literatury, jak i przy określaniu reguł rządzących kreacją 
świata przedstawionego. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi: wieloaspektowość 
fantastycznych kreacji światów, recepcja fantastyki na przełomie XX i XXI wieku, interpretacja wybranych 
utworów. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2013 
Opłata konferencyjna: 350 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.us.edu.pl/konferencja-pt-fantastyczne-kreacje-swiatow-recepcja-metodologia-interpretacja 
źródło: Internet 

 

KOBIETA W MOZAICE KULTUROWEJ 
WYMIARY PRZESTRZENI ŻYCIA I AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ 

 

Termin: 14‒15 listopada 2013 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Problematyka obrad koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z uwarunkowaniami 
aktywności obywatelskiej, politycznej, społecznej, ekonomicznej i kulturalnej kobiet w Polsce, Europie i na 
świecie. Analiza przejawów, uwarunkowań i barier owej aktywności jest bowiem tematem, który 
współcześnie domaga się należnego miejsca w dyskursie naukowym. Organizatorzy konferencji mają 
ponadto nadzieję, że implikacje płynące z tego interdyscyplinarnego spotkania znajdą swoje 
odzwierciedlenie w programach polityki społecznej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 lipca 2013 
Opłata konferencyjna: 350 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://inow.up.krakow.pl/konferencje_inow.php 
źródło: Internet 

 

KULTURA KONTESTACJI 
DZIEDZICTWO KULTURY I NOWE RUCHY SPOŁECZNEGO SPRZECIWU 

 

Termin: 20‒21 listopada 2013 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Podejmując problematykę dziedzictwa kontrkultury i ruchów społecznego protestu z końca lat 
sześćdziesiątych XX wieku, organizatorzy konferencji proponują wpisanie procesów oraz ruchów 
kontestacji, współtworzących klimat kontrkulturowego sprzeciwu, w szerszy społeczno-kulturowy kontekst. 
Zaproszenie do interdyscyplinarnej dyskusji na temat procesów społecznej kontestacji kierowane jest do 
socjologów, kulturoznawców, filozofów, antropologów kulturowych oraz religioznawców i psychologów. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2013 
Opłata konferencyjna: 350 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.is.uw.edu.pl/pl/2013/06/kultury-kontestacji/ 
źródło: Internet 

 

SCIENCE, EDUCATION, AND BUSINESS COOPERATION 
 

Date: October 25‒27, 2013 
Site: St. Petersburg, Russia 
Topics: The goal of this conference is to discuss the trends in science, education, and business cooperation 
in Russia and Europe and their impact on the development of Russian and European innovation 
landscapes. The conference addresses a wide audience of Russian and European researchers, teachers, 
and business people, as well as public administrators, policy makers, and representatives of research 
foundations. 
Deadline for Abstracts: July 01, 2013 
For further information, please visit:  

http://sebc.spbu.ru/en/ 
source: Internet 

 

SUICIDE, SELF-HARM & ASSISTED DYING 
 

Date: November 04‒06, 2013 
Site: Athens, Greece 
Topics: Contributions on any of the topics of suicide, self-harm or assisted dying, from the fields of 
medicine, psychiatry, nursing, social work, counseling, psychotherapy, philosophy, ethics, psychology, 
sociology, history, cultural studies, history, law, creative writing, music, art, and literature, are cordially 
invited. 
Deadline for Abstracts: June 14, 2013 
Registration fee: 315 GBP 
For further information, please visit:  

http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/persons/suicide-self-harm-and-assisted-dying/suicide-self-harm-and-
assisted-dying/ 

source: Internet 
 

INTERNATIONAL LINGUISTICS CONFERENCE 
 

Date: November 14‒15, 2013 
Site: Lublin, Poland 
Topics: This conference aims at encouraging linguists to present their contributions during both oral and 
poster sessions. Therefore, scholars with innovative approaches to linguistics, viewed from a wide range of 
intra- and interdisciplinary perspectives, are warmly invited to submit their papers. 
Deadline for Abstracts: July 31, 2013 
Registration fee: 250 PLN / 60 EUR 
For further information, please visit:  

http://lingbaw.webclass.co/ 
source: Internet 

 

HOLISTIC CARING IN THE GLOBAL CONTEXT 
EVIDENCES FROM QUALITATIVE HEALTH RESEARCH 

 

Date: December 04‒06, 2013 
Site: Khon Kaen, Thailand 
Topics: The 3rd Global Congress for Qualitative Health Research aims at bringing together scholars and 
researchers associated with each and every health science discipline in order to start up a comparative and 
interdisciplinary discussion on the holistic caring in the global context. 
Deadline for Abstracts: July 31, 2013 
Registration fee: 200‒350 USD 
For further information, please visit:  

http://nu.kku.ac.th/gcqhr2013/index.php/call-for-abstract 
source: Internet 

 

Sense Publishers 
The Teaching Race & Ethnicity series 

 

Books that deal with centrally race and/or ethnicity and are intended to be used in college classes are 
invited. Monographs, short text books, and edited volumes will be considered (original material only). Books 
should be of significant value to the teaching of race and/or ethnicity. The series aims to promote social 
justice perspectives ‒ all topics, disciplinary perspectives, methods, and writing styles will be considered. 
Deadline: ongoing 
For further information, please visit: 

http://www.nova.edu/ssss/QR/race.pdf 
source: Internet 

 

Messyasz Karolina (2013) 
Obrazy młodzieży polskiej w 

dyskursie prasowym. Młodzież 
o sobie i rzeczywistości 

społecznej. Wydawnictwo UŁ. 

Mitchell Valory, ed., (2013) 
Women and Therapy in the 

Last Third of Life. Routledge.  

ESA CONFERENCE 
 

The next ESA conference  
Crisis, Critique and Change  
will take place in the University 
of Turin, August 28–31, 2013. 

Find more details on:  
http://

www.europeansociology.org/
conferences.html  

 

Migration, Integration, and Ethnic Relations 
 

This course is designed for students in the social sciences interested in a research-oriented approach to the 
causes and consequences of migration. It is relevant for students across all disciplines in the social sciences 
(i.e., sociology, psychology, political science, anthropology, and economics) who are interested in research 
on migration, integration, and ethnic relations.  
Date: August 19‒30, 2013 
Site: Utrecht, the Netherlands 
Deadline for Registration: July 15, 2013 
Registration fee: 865 EUR 
For further information, please visit:  

http://www.utrechtsummerschool.nl/index.php?type=courses&code=S6 
source: Internet 

 

ETNO-MAJÓWKA 

KONFERENCJE 

ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA  
INDYWIDUALNEGO I ZBIOROWEGO 

 

Termin: 21‒22 listopada 2013 
Miejsce: Zielona Góra 
Tematyka: Bezpieczeństwo, zwłaszcza emocjonalne, jest istotne dla każdego człowieka. Wiąże się ono z 
więzią uczuciową, przywiązaniem, bezpośrednim i stałym kontaktem z bliskimi osobami, przynależnością, 
wsparciem, przekonaniem o posiadaniu kogoś, kto ochroni przed lękami i zagrożeniami. Jego brak prowadzi 
do poczucia osamotnienia lub zaburzenia osobowości. Tymczasem żyjemy w bardzo ciekawych, ale i 
niełatwych czasach. Rzeczywistość ostatnich lat staje się coraz bardziej interesująca i przyciągająca, z 
drugiej strony niepewna i niestabilna. Z tego względu zaproszenie do udziału w niniejszym spotkaniu 
kierowane jest do pracowników resortów edukacji, sprawiedliwości, pracy i polityki społecznej, resortu nauki 
i szkolnictwa wyższego oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2013 
Opłata konferencyjna: 300 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.us.edu.pl/zewnetrzne-i-wewnetrzne-aspekty-bezpieczenstwa-indywidualnego-i-zbiorowego 
źródło: Internet 

 

XV OGÓLNOPOLSKI ZJAZD 
SOCJOLOGICZNY 

 
Przypominamy, że XV 

Ogólnopolski Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Socjologicznego 

– "Co po kryzysie?" – 
odbędzie się w Szczecinie w 
dniach 11–14 września 2013. 

 
Więcej informacji na temat XV 
Ogólnopolskiego Zjazdu PTS 

na stronie internetowej: 
http://15zjazd.whus.pl/

index.php 
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