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BIEŻĄCY 
NUMER 

Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 

ARTYKUŁY 

 
 

Teoria aktora-sieci jako 
ontologia dla socjologii 

wizualnej  
 

Alicja Palęcka 
 
 

Etnografia oparta na 
współpracy. Założenia, 

możliwości, ograniczenia  
 

Kamil Pietrowiak 
 
 

Local press in a small 
community – a case study 
of relationships between a 
local weekly and different 

local actors  
 

Sylwia Męcfal 
 
 

Kolektywny wymiar 
budowania zaangażowania 
w pracę seksualną kobiet 

świadczących usługi 
seksualne w agencjach 

towarzyskich  
 

Izabela Ślęzak 
 
 

Procesy biograficzne w 
analizie adaptacji księży do 
środowiska zamieszkania 
na emeryturze. Wybrane 

aspekty psychospołeczne  
 

Marek Niezabitowski 
 
 

Konstruktywistyczna 
etnografia wirtualnej 

społeczności w Arabii 
Saudyjskiej  

 
Yeslam Al-Saggaf 
Kirsty Williamson 

(tłumaczenie Anna Kubczak) 
 
 

RECENZJE 
 
 

Recenzja książki: Jakub 
Niedbalski (2013) 

Odkrywanie CAQDAS. 
Wybrane bezpłatne 

programy komputerowe 
wspomagające analizę 

danych jakościowych. Łódź: 
Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego 
 

Dominika Byczkowska-
Owczarek 

 
 

Recenzja książki: Zenonas 
Norkus (2012) On Baltic 
Slovenia and Adriatic 

Lithuania. A Qualitative 
Comparative Analysis of 

Patterns in Post-Communist 
Transformation. Vilnius: 

Apostrofa 
 

Izabela Desperak 
 
 

Recenzja książki: Julia 
Pielas (2014) Między 

homopresją a 
katonazizmem, czyli 

internetowe dyskusje o 
homoseksualizmie. 

Warszawa: Wydawnictwo 
Akademickie SEDNO 

 
Honorata Jakubowska 

 
 

Recenzja książki: Luba 
Jakubowska, red. (2014) 

Qualitative Content Analysis 
in Research Conducted in 

Cyberspace. Legnica: 
Państwowe Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy 

  
Krzysztof T. Konecki 

 

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 & Youth 
Special Issue: Sexual Landscapes of Childhood and Youth 

 

This volume will engage the work of scholars committed to interrogating conventional understandings of 
sexuality, childhood, and youth. Chapters will respond to the positioning of sex and sexuality as ever 
pervasive and corrosive in children’s contemporary lives and the associated social, political, and moral 
debates that emerge. 
Deadline for Submissions: March 02, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.britsoc.co.uk/media/79364/SSCY_Vol_20_Sexual_Landscapes_CFP_020315.pdf?1418923410022 
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. 
 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ 

Przypominamy, że „Przegląd Socjologii Jakościowej” ogłosił 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 
 

Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza XV edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą 
problematyki krzywdzenia dzieci. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2014 
Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej: 

http://www.is.uw.edu.pl/wp-content/uploads/konkurs-mag-15-edycja.pdf 
źródło: Internet 

  

IDEAŁ UNIWERSYTETU A POTRZEBY SPOŁECZNE 
 

Termin: 21 stycznia 2015 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Strategiczne zarządzanie organizacją wymaga określenia jej celu. Można to zrobić przez 
zaprojektowanie jej ideału (wyidealizowanego wzorca, wzorcowego modelu), który określa kierunek zmian w 
organizacji i kryteria oceny jej funkcjonowania; także zarządzanie uniwersytetem kieruje się domyślnie lub 
wprost założonym ideałem. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 06 stycznia 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://jacko.econ.uj.edu.pl/Inne/konf/15ideal/1.htm 
źródło: Internet 

 

CALLS FOR PAPERS 

V EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

NIEPOKORNE ‒ BUNTOWNICZKI ‒ REFORMATORKI ‒ AKTYWISTKI  
CZYLI KOBIETY DOKONUJĄCE TRANSFORMACJI RZECZYWISTOŚCI  

 

Termin: 21‒22 maja 2015 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: Ta konferencja o interdyscyplinarnym charakterze poświęcona będzie kobietom z przeszłości i 
współczesności, które kierowane różnymi pobudkami, odważały się i decydowały (w pojedynkę i w grupach) 
przystępować do różnie rozumianej i różnie też prowadzonej walki i działalności o uznawane przez siebie 
idee. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.etnologia.uw.edu.pl/www/sites/default/files/Call%2Bfor%2BPapers_KOBIETY_LODZ.pdf 
źródło: Internet 

 

International Review of Qualitative Research 
Special Issue: Indigenous Knowledge as Mode of Inquiry 

 

Indigenous epistemologies have existed for a long time. Only recently has the academy taken an interest in 
Indigenous methodologies and paradigms, in particular in the field of qualitative research. Indigenous 
researchers and allies are thus engaged in a process of creating space for Indigenous ways of knowing and 
being within and outside of academia. 
Deadline for Abstracts: January 23, 2015 
For further information, please visit: 

http://icqi.org/wp-content/uploads/2014/12/IICirqr.pdf  
source: Internet 

 

KONFERENCJA K6: GRY FABULARNE ‒ KULTURA I HISTORIA 
 

Termin: 23‒24 stycznia 2015 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: W 2014 roku mija 40 lat od premiery pierwszej gry fabularnej Dungeons & Dragons. W ciągu 
tego czasu gry fabularne stały się jednym z istotnych mediów popkultury współczesnej, zgromadziły rzesze 
wiernych fanów, wytworzyły rozbudowany i wyspecjalizowany rynek we wszystkich miejscach, do których 
dotarły. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 04 stycznia 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://tricksterzy.pl/ 
źródło: Internet 

 

ENIGMA PIĘKNA 
 

Termin: 10 lutego 2015 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Celem niniejszego wydarzenia jest interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienie piękna, jak 
i innych wartości estetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych kanonów piękna kobiecego 
oraz procesów estetyzacji rzeczywistości. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 stycznia 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://enigmapiekna.wordpress.com/ 
źródło: Internet 

 

JEDZĄ, PIJĄ, LULKI PALĄ.  
KULTUROWE ASPEKTY KORZYSTANIA Z UŻYWEK NA PRZESTRZENI DZIEJÓW 

 

Termin: 05‒06 marca 2015 
Miejsce: Bydgoszcz  
Tematyka: Tematyka konferencji ma w zamyśle organizatorów obejmować cały szereg ważnych dla kultury 
pól badawczych. A zatem będzie to próba pokazania, jak w różnych kontekstach, kulturach i w różnym 
czasie historycznym funkcjonuje używka – do jakich celów bywa wykorzystywana. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 stycznia 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/1120/131821-zaproszenie-jedza-pija-lulki-pala.pdf 
źródło: Internet 

 

DZIECKO ‒ ŚWIADEK WYJĄTKOWY.  
OCHRONA PSYCHOLOGICZNA I PRAWNA DZIECKA W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM 

 

Termin: 27‒29 marca 2015 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Podstawowym celem niniejszej konferencji jest propagowanie ochrony dzieci podczas rozpraw 
sądowych, przesłuchań i innych działań, które są ściśle związane z wymiarem sprawiedliwości. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 lutego 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://swiadekwyjatkowy.wordpress.com/okonferencji/ 
źródło: Internet 

 

Dragiewicz Molly, ed. 
(forthcoming) Global Human 

Trafficking. Critical Issues and 
Contexts. Routledge. 

SPACE, SPATIALITY, AND PERFORMANCE 
 

Date: February 07‒08, 2015 
Site: Thrissur, India 
Topics: This interdisciplinary conference is an attempt to map the various theoretical contours of the role 
space, spatiality, and performance play in contemporary academic and artistic practices. 
Deadline for Abstracts: December 31, 2014 
For further information, please visit:  

http://www.cpracsis.org/conference_ssp.php 
source: Internet 

 

BOREDOM CONFERENCE 
 

Date: May 14‒16, 2015 
Site: Warsaw, Poland 
Topics: The main objectives of the Boredom Conference are: implementing interdisciplinary boredom 
studies; creating space for creative discussions concerning boredom issues; developing frames of scientific 
thinking about boredom; promoting a positive model of non-boring scientific conference, which implements 
results of research on boredom. 
Deadline for Abstracts: February 15, 2015 
For further information, please visit: 

http://boredomconference.com/ 
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 

 

Johnston Josee, Baumann 
Shyon (forthcoming) Foodies. 
Democracy and Distinction in 

the Gourmet Foodscape. 
Routledge. 

Kaczocha Włodzimierz (2015) 
Filozofia społeczna. 

Zagadnienia filozoficzno-
teoretyczne oraz empiryczne. 

Scholar. 

Martinez Ramiro, Jr. 
(forthcoming) Latino 

Homicide. Immigration, 
Violence, and Community. 

Routledge. 

Marody Mirosława (2014) 
Jednostka po nowoczesności. 
Perspektywa socjologiczna. 

Scholar. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  
zespół redakcyjny „Przeglądu Socjologii Jakościowej” oraz „Qualitative Sociology Review” życzy 

Państwu wielu chwil pełnych ciepła, spokoju i radości 
oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2015! 

 

KONFERENCJE 

TECHNOPOLITYKA ‒ NOWE ZJAWISKA W POLITYCE XXI WIEKU  
 

Termin: 02 czerwca 2015 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: We współczesnych systemach politycznych dokonuje się swoista rewolucja związana z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii administracyjnych, komunikacyjnych i multimedialnych. 
Paradoks polega na tym, że daje ona niemal nieograniczone możliwości upowszechniania się idei 
demokracji bezpośredniej, niosąc jednak określone zagrożenia.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.home.umk.pl/~ptnp/do_pobrania/KONFERENCJE/technopolityka.pdf 
źródło: Internet 

 

3. FORUM DZIEDZICTWA EUROPY ŚRODKOWEJ. MIASTO 
 

Termin: 16‒18 września 2015 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Miasto stanowi kompleksowy i trudny to objęcia fenomen badawczy. Wielowarstwowe związki 
społecznych interakcji, działania gospodarcze, infrastruktura i rosnąca liczba mieszkańców tworzą 
skomplikowany system wzajemnie połączonych czynników, razem budujących organiczną całość miasta.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 lutego 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.mck.krakow.pl/conference/3-forum-dziedzictwa-europy-srodkowej-miasto 
źródło: Internet 

 

THE OTHER 
 

Date: June 25‒26, 2015 
Site: Amsterdam, The Netherlands 
Topics: Important studies have pointed to mechanisms that help understand why studying the other is key 
to criminology, as well as to other social sciences. The other changes over time, he or she has qualities that 
relate to history and structure. How do we find out and learn about the other? Is the other remote or close, 
alien or in every one of us? 
Deadline for Abstracts: April 01, 2015 
For further information, please visit:  

http://www.rechten.vu.nl/en/news-agenda/agenda/2015/06-25-the-other.asp 
source: Internet 

 

CHILDREN AND CHILDHOODS 
 

Date: July 14‒15, 2015 
Site: Ipswich, UK 
Topics: The conference aims to bring together established academics, early career researchers, doctoral 
candidates, and students. Papers that theoretically and empirically engage with a broad range of disciplines 
reflecting the diverse nature of contemporary childhood studies are warmly invited. 
Deadline for Abstracts: February 27, 2015 
For further information, please visit:  

http://www.ucs.ac.uk/Faculties-and-Centres/Faculty-of-Arts,-Business-and-Applied-Social-Science/iSEED/Children-and-
Childhoods-Conference-2015.aspx 

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 

 

ENCOUNTERING ALCOHOL AND OTHER DRUGS 
 

Date: September 16‒18, 2015 
Site: Lisbon, Portugal 
Topics: This conference offers a forum in which the strengths and limitations of new approaches to alcohol 
and other drug research can be explored. It welcomes research based on quantitative and/or qualitative 
approaches, and encourages innovative use of methods, concepts, and theoretical tools. 
Deadline for Abstracts: March 16, 2015 
For further information, please visit: 

http://ndri.curtin.edu.au/local/docs/pdf/cdp_lisbon_2015.pdf?1418923468659 
source: Internet 

 

Sisler Aiden, Ittel Angela 
(forthcoming) Siblings in 
Adolescence. Emerging 

Individuals, Lasting Bonds. 
Routledge.  
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