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NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 
ARTYKUŁY 

 
 

Homogeneity of Focus 
Groups as a Pathway to 

Successful Research 
Findings? Notes from the 

Fieldwork 
  

Wojciech Woźniak 
 
 

Badania biograficzne z 
udziałem klientów instytucji 

pomocowych. 
Doświadczenia z badań 

terenowych z nastoletnimi 
rodzicami z łódzkich 

"enklaw biedy"  
 

Paulina Bunio-Mroczek 
 
 

Liminalność jako 
doświadczenie terenowe w 
badaniu grupy bezdomnych 

Polaków w Brukseli 
  

Magdalena Mostowska 
 
 

Pomiędzy światem 
"czynnego alkoholizmu" a 

rzeczywistością zdrowienia. 
Mechanizmy (re)

socjalizacyjne 
anonimowych alkoholików 

 
Jakub Trzebiatowski 

 
 

Konieczność, 
przeznaczenie, fatum – 
osoby z zaburzeniami 

obsesyjno-kompulsywnymi 
o sobie i swojej chorobie. 

Analiza postów uczestników 
psychologicznego forum 

internetowego  
 

Elżbieta Michałowska 
 
 

"Precypitacja", 
doświadczenie ekstremalne, 
zwrotnica i zasób: choroba 
z perspektywy biograficznej 

 
Magdalena Fiternicka-Gorzko 

 
 

Pułkownik Ludowego 
Wojska Polskiego, czyli o 
przemilczeniach w narracji 

biograficznej 
 

Tomasz Rawski  
 
 

Zastosowanie analizy 
konstytucji znaczenia (MCA) 

w badaniu motywacji do 
twórczości artystycznej  

 
Anna Piechota 

Aleksandra Tokarz 
 
 

RECENZJE 
 
 

Recenzja książki: Emmison 
Michael, Smith Philip, 
Mayall Margery (2012) 

Researching the Visual. 
Second Edition. London, 

Thousand Oaks, New Delhi: 
Sage 

 
Tomasz Ferenc 

  
 

Recenzja książki: Howard S. 
Becker (2013) Warsztat 

pisarski badacza. Przełożył 
Paweł Tomanek. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe 
PWN 

  
Magdalena Fiternicka-Gorzko  

  
 

Recenzja książki: Ambrozik 
Wiesław, Kieszkowska 

Anna, red., (2012) 
Tożsamość grupowa 

dewiantów a ich 
reintegracja społeczna. 

Część II. Kraków: Oficyna 
Wydawnicza "Impuls"  

 
Katarzyna Kostrzewa 

  
 

Recenzja książki: Dariusz 
Kubinowski (2013) 

Idiomatyczność – synergia – 
emergencja. Rozwój badań 
jakościowych w pedagogice 
polskiej na przełomie XX i 

XXI wieku. Lublin: 
Wydawnictwo Makmed 

 
Jakub Niedbalski 

 

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 

 

Adis Tahhan Diana (2014) 
The Japanese Family. 

Routledge.  

Johnson Paul, Vanderbeck 
Robert (2014) Law, Religion 

and Homosexuality. 
Routledge.  

Sociology 
Special Issue: Sociologies of Everyday Life 

 

Everyday life sociology is a well-established tradition in the discipline and interest in ways of understanding 
day-to-day worlds continues to be significant. These engagements are becoming increasingly 
interdisciplinary, across the social sciences as well as outside them. It is in this context that the 2015 Special 
Issue aims to provide a timely opportunity to take stock. This is intended to be a reflective moment – where 
has sociology arrived at in its attempts to think through the everyday? It is also intended to be an anticipative 
moment – what are the new logics, foci, approaches, uses, limits of sociologies of the everyday? 
Deadline for Papers: August 31, 2014 
For further information, please visit: 

http://www.britsoc.co.uk/media/61136/sociologies_of_the_everyday_CFP.pdf?1399994133673 
source: Internet 

 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 
 

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 PAPERS 

TSBJ 2014 

PRZEŚLADOWANI ZA WIARĘ  
REPRESJE RELIGIJNE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 

 

Termin: 06 czerwca 2014 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Niniejsza konferencja poświęcona została zagadnieniu prześladowań religijnych w XX i XXI 
wieku. Celem przedsięwzięcia jest podjęcie dyskursu naukowego środowiska młodych naukowców i 
badaczy, zmierzającego do głębszego poznania podłoża prześladowań religijnych, przebiegu konfliktów 
oraz sposobu ich zażegnania. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 maja 2014 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://www.facebook.com/events/252140148321646/?source=1 
źródło: Internet 

 

Shapiro Lawrence, ed., (2014) 
The Routledge Handbook of 

Embodied Cognition. 
Routledge.  

KULTURA GIER KOMPUTEROWYCH: GRY JAKO DOŚWIADCZENIE 
 

Termin: 26–28 czerwca 2014 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: Celem tego spotkania jest przyczynienie się do rozwoju badań nad grami komputerowymi w 
perspektywie interdyscyplinarnej, obejmującego zarówno podejście teoretyczne, jak i praktyczne. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2014 
Opłata konferencyjna: 80 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.gry.uni.lodz.pl/konferencja/zaproszenie.html 
źródło: Internet 

 

INTERDYSCYPLINARNE SPOJRZENIE NA SPOŁECZEŃSTWO 
JAK DOSTRZEC ZMIANĘ? 

 

Termin: 26–27 września 2014 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Zmiana społeczna jest tematem, który od lat porusza grono naukowców, pojawia się jako 
przedmiot badań i analiz. W ostatnich latach, w dobie kryzysu ekonomicznego, pojęcie to szczególnie 
często pojawiało się w rozważaniach przedstawicieli/przedstawicielek różnych dziedzin nauki. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2014 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.konferencjaisns.pl/index.php/Konf_ISNS/2014 
źródło: Internet 

 

IX KRAKOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH UCZONYCH 
 

Termin: 02–04 października 2014 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Proponowany zakres tematyczny zachęca do spojrzenia na współczesne problemy nauki z 
perspektywy szeroko pojętej logistyki. Obecny dynamiczny jej rozwój realizowany jest na pograniczu kilku 
często mniej bądź bardziej spokrewnionych dziedzin. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 czerwca 2014 
Opłata konferencyjna: 750–950 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.kkmu.agh.edu.pl/ 
źródło: Internet 

 

Czernecka Julita (2014) 
Single and the City. 
Wydawnictwo UŁ. 

KONFERENCJE 

KRYMINAŁ – MIĘDZY TRADYCJĄ A NOWATORSTWEM 
 

Termin: 15–16 października 2014 
Miejsce: Zielona Góra 
Tematyka: Tematem konferencji będzie refleksja naukowa nad szeroko pojętym obrazem gatunku powieści 
kryminalnej w literaturze polskiej i światowej XIX i XX wieku aż po współczesność. Organizatorzy zachęcają 
także do podjęcia rozważań na temat związków kryminału z popkulturą.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2014 
Opłata konferencyjna: 200–350 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/zaproszenia 
źródło: Internet 

 

BEZDZIETNOŚĆ JAKO PROBLEM WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA 
 

Termin: 20–21 października 2014 
Miejsce: Kamień Śląski 
Tematyka: Konferencja poświęcona jest zagadnieniu rodziny we współczesnym świecie. Organizatorzy 
wydarzenia zapraszają do naukowej refleksji nad bezdzietnością z wyboru, a także bezdzietnością 
niezamierzoną, u podstaw której leży najczęściej niepłodność. Istotnym obszarem, jaki ma stanowić 
przedmiot refleksji, jest adopcja. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2014 
Opłata konferencyjna: 350 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://bezdzietnosc-adopcja-opole.pl/ 
źródło: Internet 

 

TABU W KINIE, TELEWIZJI I NOWYCH MEDIACH 
 

Termin: 23–24 października 2014 
Miejsce: Szczecin 
Tematyka: Celem konferencji będzie dyskusja na temat funkcjonowania zakazów kulturowych w polskiej i 
światowej kulturze audiowizualnej. Mimo przemian społecznych i obyczajowych, tabu stanowi nadal 
rudyment wszystkich kultur i ich tekstów.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2014 
Opłata konferencyjna: 400 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.kulturoznawstwo.umk.pl/konferencje/313-tabu-w-kinie-telewizji-i-nowych-mediach.html 
źródło: Internet 

  

MYŚLENIE RELIGIJNE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI 
 

Termin: 06–07 listopada 2014 
Miejsce: Bielsko-Biała 
Tematyka: Punktem wyjścia dla rozważań podejmowanych w ramach tego spotkania jest świadomość, że 
wszystkie społeczeństwa cechuje jakiś system wierzeń. Zjawisko to dało asumpt do przekonania, że 
religijna aktywność rytualna i mitotwórcza stanowi pewną dyspozycję ludzkiego mózgu, innymi słowy: 
człowiek z natury swej jest homo religiosus. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2014 
Opłata konferencyjna: 400 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://polka.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2014/05/My%C5%9Bl-religijna-wobec-wyzwa%C5%84-wsp%C3%B3%C5%
82czesno%C5%9Bci.pdf 

źródło: Internet 
  

20
th

 QUALITATIVE HEALTH RESEARCH CONFERENCE 
 

Date: October 21–23, 2014 
Site: Victoria, Canada 
Topics: The need for relevant, rigorous, and innovative qualitative methods has never been greater, but the 
challenges in leading this research have also never been more numerous. What can qualitative researchers 
learn from the past to shape the methodologies, disciplines, philosophies, and theories needed for the 
future? 
Deadline for Abstracts: June 26, 2014 
Registration fee: 430–865 CAD 
For further information, please visit: 

http://www.cvent.com/events/20th-annual-qualitative-health-research-qhr-conference/event-summary-
22e38454821c4e81bd9116536c47efe3.aspx?i=cde6e483-cebb-47a7-8d92-d484e0a45dcf 

source: Internet 
 

MAKING SENSE OF PLAY 
 

Date: November 01–03, 2014 
Site: Prague, Czech Republic 
Topics: This interdisciplinary conference seeks to examine the various meanings of “play,” elucidate their 
interrelationships, and trace the origins of the patterns of play and their place in the human condition.  
Deadline for Abstracts: June 27, 2014 
Registration fee: 297 GBP 
For further information, please visit: 

http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/making-sense-of/play/call-for-papers/ 
source: Internet 

 

STRANGERS, ALIENS & FOREIGNERS 
 

Date: November 01–03, 2014 
Site: Prague, Czech Republic 
Topics: This multi-disciplinary project seeks to explore the crucial place that strangers, aliens, and 
foreigners have for the constitution of self, communities, and societies. In particular, the project will assess 
world transformations. 
Deadline for Abstracts: June 27, 2014 
Registration fee: 297 GBP 
For further information, please visit: 

http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/diversity-recognition/strangers-aliens-and-foreigners/call-for-papers/ 
source: Internet 

 

THE PRODUCTION AND RECEPTION OF MUSIC IN A GLOBALIZED WORLD 
 

Date: November 06–07, 2014 
Site: Rotterdam, The Netherlands 
Topics: This conference aims to bring together scholars from various countries, each with their own 
perspective to engage in an international exchange of ideas and current research insights about music 
production and reception. 
Deadline for Abstracts: June 01, 2014 
Registration fee: 25–120 EUR 
For further information, please visit: 

http://www.eshcc.eur.nl/english/iaspmconference/general_information/ 
source: Internet 

 

Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych 2014 
 

To projekt spotkań, seminariów oraz sieci badaczy jakościowych, który ma na celu integrowanie wspólnoty 
badaczy jakościowych w Polsce, wspomaganie współpracy oraz doskonalenie metodologii i praktyki badań 
jakościowych. 
 

Termin: 08–10 września 2014 
Miejsce: Zielona Góra 
Tematyka: Celem spotkania będzie dyskusja o inspiracjach w badaniach jakościowych i nowych obszarach 
ich poszukiwań w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Organizatorzy zachęcają do rozmowy o 
doświadczeniach w pokonywaniu granic poznania, przekraczaniu konwencji i sięganiu do standardów, 
łączeniu różnych orientacji teoretyczno-metodologicznych, odkrywaniu dla analiz jakościowych fenomenów i 
zjawisk społecznych będących wcześniej przedmiotem opisu przede wszystkim ilościowego. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2014  
Opłata konferencyjna: 250 PLN 
Więcej informacji na temat TSBJ 2014 na stronie internetowej: 

http://www.tsbj.wpsnz.uz.zgora.pl/ 
źródło: Internet 

 

Świerzowska Agata (2014) 
Guru – między tradycją a 
współczesnością. Nomos.  

SPORT AND SOCIAL PROTEST 
 

Date: May 15, 2015 
Site: London, UK 
Topics: This conference will explore the relationship between sport and collective mobilizations for social 
change. It will explore mobilizations around the staging of mega-events, the actions of athletes and 
spectators within sports arenas, and the role of sport in celebrated campaigns such as the global anti-
apartheid and British suffragette movements. 
Deadline for Abstracts: July 15, 2014 
Registration fee: 35–65 GBP 
For further information, please visit: 

http://www.britsoc.co.uk/media/67868/Sport_and_Social_Protest_150515.pdf?1399994133673 
source: Internet 

 

HEALTH, WELLNESS & SOCIETY 
 

Date: September 03–04, 2015 
Site: Madrid, Spain 
Topics: This conference provides a forum for those with a common interest in the fields of human health 
and wellness to address a range of critically important issues, and their social interconnections and 
implications. 
Deadline for Abstracts: May 20, 2014 
Registration fee: 150–500 USD 
For further information, please visit: 

http://healthandsociety.com/the-conference 
source: Internet 

 

MEDIA BEZ GRANIC – WYZWANIA XXI WIEKU 
 

Termin: 17 listopada 2014 
Miejsce: Bielsko-Biała 
Tematyka: Tempo i głębokość zachodzących w naszych społeczeństwach zmian powodują, że wzrasta 
aktualność pytań o wpływ mediów i komunikacji sieciowej na różne dziedziny i przejawy życia 
społeczeństwa, a także państwa i ich organizację, o wpływ cyfryzacji na rozwój nauki, edukacji i 
wychowania.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2014 
Opłata konferencyjna: 299 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://info.ath.bielsko.pl/index.php/314-zaproszenie-na-konferencje-media-bez-granic-wyzwanie-xxi-wieku.html 
źródło: Internet 
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