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BIEŻĄCY 
NUMER 

Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 
OD REDAKTORA 

 
 

Autoetnografia – w stronę 
humanizacji nauki 

  
Anna Kacperczyk 

 
 

ARTYKUŁY 

 
 

Wokół humanizacji nauki – 
znaki, tropy, konteksty  

 
Marcin Kafar 

 
 

Autoetnografia – technika, 
metoda, nowy paradygmat? 

O metodologicznym 
statusie autoetnografii  

 
Anna Kacperczyk 

 
 

Po co nam autoetnografia? 
Krytyczna analiza 

autoetnografii jako metody 
badawczej 

 
Joanna Bielecka-Prus 

 
 

Medytacja i futbolowa 
gorączka. O potencjale, 

ograniczeniach i 
domknięciach 
autoetnografii 

 
Radosław Kossakowski 

 
 

Autoethnography, 
Storytelling, and Life as 
Lived: A Conversation 

between Marcin Kafar and 
Carolyn Ellis 

 
Marcin Kafar 
Carolyn Ellis 

 
 

Autoetnografia analityczna 
 

Leon Anderson 
 
 

Autoetnografia jako 
technika badań 

etnograficznych w 
Internecie 

 
Magdalena Kamińska 

 
 

Zastosowanie autoetnografii 
analitycznej w badaniu 
społecznych aspektów 
doświadczania choroby  

 
Dominika Byczkowska-

Owczarek 
 
 

(Nie)przekładalność (?) 
perspektyw w świecie 

muzyki klasycznej. 
Autoetnografia socjologa-
obserwatora i japonisty-

tłumacza 
 

Beata Kowalczyk 
 
 

RECENZJE 
 
 

Recenzja książki: Marcin 
Kafar, red. (2011) Biografie 

naukowe. Perspektywa 
transdyscyplinarna. Łódź: 

Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego  

 
Anna Kacperczyk 

 
 

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 

 

Sociological Studies of Children and Youth 
Special Issue: Technology and Youth. Growing Up in a Digital World 

 

The volume will address topics such as: cyberbullying, video games and aggressive behavior, online gaming 
and the development of social skills, sexting and sexuality, child pornography, virtual communities for 
children, social networking and peer relations, and other related issues. 
Deadline for Submissions: December 31, 2014 
For further information, please visit: 

http://www.britsoc.co.uk/media/75851/SSCY-CALL%20FOR%20PAPERS-2015.pdf?1416433280888 
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. 
 

V EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Przegląd Socjologii Jakościowej” ogłasza V edycję konkursu na najlepsze zdjęcie lub foto-esej/foto-
reportaż socjologiczny 2014 roku. Motto tegorocznego konkursu brzmi: TOLERANCJA – NIETOLERANCJA. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2015 
Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej: 

http://przegladsocjologiijakosciowej.org/konkurs_foto_pl_edycja_biezaca.php 
 

Maska 
Numer tematyczny: Wojna-Przemoc 

 

Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy „Maska” zaprasza do nadsyłania artykułów do kolejnych 
numerów tematycznych, jakie ukażą się na łamach pisma. Najbliższy numer poświęcony zostanie tematyce 
wojny i przemocy. 
Termin nadsyłania tekstów: 15 stycznia 2015 
Więcej informacji na stronie internetowej: 

http://www.maska.psc.uj.edu.pl/wyslij-tekst/tematy-maski-w-roku-2014/2015 
źródło: Internet 

  

HEALTH, HEALTHCARE, AND SOCIAL JUSTICE 
 

Date: July 12–15, 2015 
Site: Grahamstown, South Africa 
Topics: Submissions on any topic or theme that takes a critical stance on any aspect of health, health care, 
and social justice are warmly invited. 
Deadline for Abstracts: March 02, 2015 
For further information, please visit:  

http://www.ischp2015.co.za/index.php/call-for-papers 
source: Internet 

 

QUALITATIVES 2015 
THE CRAFT OF QUALITATIVE INQUIRY 

 

Date: June 24–26, 2015 
Site: London, Canada 
Topics: Since this is our continual challenge as qualitative researchers—to ensure that we create 
worthwhile research questions, collect useful data in an ethically sound manner, offer a cogent analysis of 
the data, this conference is aimed at exploring qualitative inquiry as a craft, emphasizing the experiential 
dimensions of doing qualitative data collection and analysis.  
Deadline for Abstracts: ongoing 
For further information, please visit:  

http://www.qualitatives.ca/ 
source: Internet 

 

MIĘDZY TRENDEM A TRADYCJĄ. KULTUROWE OBLICZA SERIALI 
 

Termin: 15–16 grudnia 2014 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Celem konferencji jest zarysowanie możliwości pogłębionej refleksji nad szeroko pojmowaną 
kulturą seriali. Obszar poszukiwań badawczych to „stare” i „nowe” formy seriali – ich tradycja i współczesna 
odsłona. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2014 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://www.facebook.com/events/483161148493322/?notif_t=plan_user_joined 
źródło: Internet 

 

CALLS FOR PAPERS 

KONFERENCJE 

TRADYCJA KOŁEM SIĘ TOCZY 
 

Termin: 12 grudnia 2014 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Organizatorzy tego wydarzenia zapraszają do podjęcia refleksji na temat elementów wspólnych 
dla kultury współczesnej i tradycyjnej oraz analizy tematu kontynuacji – wznawiania dawnych wierzeń, 
obrzędów, tradycji. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2014 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://www.facebook.com/sknfie 
źródło: Internet 

 

NAUCZYCIEL WCZESNEJ EDUKACJI W BADANIACH I PRAKTYCE EDUKACYJNEJ 
 

Termin: 20 kwietnia 2015 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: Celem niniejszej konferencji jest zwrócenie uwagi na kulturowo-społeczny kontekst i warunki 
rozwijania nauczycielskich kompetencji, a także szerzej: krytyczny namysł nad kulturą edukacji. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2014 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.wnow.uni.lodz.pl/index.php/nauka/badaniaikonferencje/konferencjenaukowe?layout=edit&id=193 
źródło: Internet 

 

THEORY AND METHOD IN CHILD AND YOUTH RESEARCH 
 

Date: June 10–12, 2015 
Site: Nicosia, Cyprus 
Topics: The conference envisions to provide a platform for childhood and youth scholars to engage in 
critical discussions on theory and method, and to debate productive and innovative directions for future 
research through interdisciplinary inquiry. 
Deadline for Abstracts: January 31, 2015 
For further information, please visit:  

http://www.icyrnet.net/index.php?page=events&id=241&lang=en 
source: Internet 

 

Journal of Critical Realism 
Special Issue: Critical Realism, Gender, and Feminism 

 

In order to encourage the development of this emerging field of critical realist feminism and gender studies, 
as well as critical exchanges between the respective branches of critical realism and feminist theory/gender 
studies, submissions for a special issue of Journal of Critical Realism are warmly invited. 
Deadline for Submissions: October 01, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.maneyonline.com/pb/assets/raw/PRT/REA_special_issue_gender.pdf?1416432948096 
source: Internet 

 

ŚWIATY ALTERNATYWNE 
 

Termin: 10–11 stycznia 2015 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Światy alternatywne, wieloświat, multiwersum – to koncepcja, która towarzyszy ludzkości już od 
czasów starożytnych. Pojawia się w religiach całego świata, w mechanice kwantowej, w popkulturze. 
Konferencja ma na celu pokazanie wielu różnych sposobów interpretacji i podejścia do uniwersów 
wirtualnych.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2014 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://www.facebook.com/swiatyalternatywne 
źródło: Internet 

 

PYTANIA O INNOŚĆ. INNY W MOICH OCZACH, JA W OCZACH INNEGO 
 

Termin: 20 stycznia 2015 
Miejsce: Cieszyn 
Tematyka: Żyjemy w czasach, gdy Inny jest obok nas: w szkole, pracy, autobusie – tworzymy 
wielokulturowe, różnowymiarowe społeczeństwo. Z tego też względu celem niniejszego spotkania jest 
poddanie refleksji naukowej jednego z pytań granicznych – czym jest Inność.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 grudnia 2014 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.us.edu.pl/konferencja-pt-pytania-o-innosc-inny-w-moich-oczach-ja-w-oczach-innego 
źródło: Internet 

 

ROZKOSZ W KULTURZE – KULTURA W ROZKOSZY 
 

Termin: 20–21 marca 2015 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Celem konferencji jest badanie rozkoszy zarówno jako biologiczno-zmysłowo-cielesnego 
fenomenu, jak i kategorii warunkowanej kulturowo. Na ile kultura ułatwia ekspresję rozkoszy, na ile ją 
ogranicza, a na ile negocjuje to, co popędowe. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://rozkoszwkulturze.jimdo.com/ 
źródło: Internet 

 

SOCJOLOGIA MEDYCYNY – PROMOCJA ZDROWIA – STARZENIE 
 

Termin: 20–21 marca 2015 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Niniejsza konferencja poświęcona będzie zagadnieniu starości w ujęciu interdyscyplinarnym. Jej 
nadrzędnym celem będzie nie tylko poznanie stanu aktualnych badań na temat starości, ale także próba 
wypracowania strategii przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym, psychologicznym i 
zdrowotnym z nią związanych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 16 stycznia 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.skn-promocjizdrowia.eu/images/dzialalnosc/2kkns_1komunikat.pdf 
źródło: Internet 

 

Moore Lisa Jean, Casper 
Monica J. (2014) The Body. 

Social and Cultural 
Dissections. Routledge.  

RE-IMAGINING ANTHROPOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL BOUNDARIES 
 

Date: July 15–17, 2015 
Site: Bangkok, Thailand 
Topics: All participants are invited to re-imagine the future of anthropology and sociology—theoretically, 
methodologically, and politically, within, as well as beyond, the conventional boundaries of these disciplines. 
Deadline for Abstracts: February 15, 2015 
For further information, please visit:  

http://socanth.tu.ac.th/iuaes2015/ 
source: Internet 

 

ESA 2015 
DIFFERENCES, INEQUALITIES, AND SOCIOLOGICAL IMAGINATION 

 

Date: August 25–28, 2015 
Site: Prague, Czech Republic  
Topics: We live in an era in which new forms of domination call for a reframing of the questions sociology 
has tackled since it came into being. We need to work together to examine the intricate interweave of social, 
cultural, economic, and political dynamics contained in the processes of change occurring in the XXI 
century. We need to renew our sociological imagination.  
Deadline for Abstracts: ongoing 
For further information, please visit:  

http://www.europeansociology.org/conferences.html 
source: Internet 

 

UNEQUAL FAMILIES AND RELATIONSHIPS 
 

Date: June 13–15, 2016 
Site: Edinburgh, UK 
Topics: The conference will address key questions relating to unequal families and relationships, e.g., How 
are social divisions and inequalities experienced within the context of families and personal relationships?; 
How do inequalities intersect within and between families, households, or friendship groups?  
Deadline for Abstracts: August 31, 2015 
For further information, please visit:  

http://www.crfr.ac.uk/international-conference-2016/ 
source: Internet 

 

Aggleton Peter, Parker 
Richard, eds., (forthcoming) 

Men Who Sell Sex. 
Routledge. 

Beaman Lori G., Halafoff 
Anna, Kühle Lene, eds., 

(forthcoming) Boundaries of 
Religious Freedom: 

Regulating Religion in Diverse 
Societies. Springer. 

Possamai Adam, Richardson 
James T, Turner Bryan S., 

eds., (forthcoming) The 
Sociology of Shari’a: Case 
Studies From Around the 

World. Springer. 

Lupton Deborah (forthcoming) 
Digital Sociology. Routledge. 
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