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NUMER 

Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 

OD REDAKTORÓW 
 
 

Badania jakościowe – 
pragmatyczne inspiracje 

 
Krzysztof T. Konecki 

Marek Gorzko 
 
 

ARTYKUŁY 
 
 

Anselm L. Strauss – 
pragmatyczne korzenie, 

pragmatyczne 
konsekwencje 

 
Krzysztof T. Konecki 

 
 

Teorie pracujące. 
Pragmatyzm w ujęciu 

badaczy z grupy Chicago 
School Irregulars 

 
Łukasz Marciniak 

 
 

Czy teoria ugruntowana 
wymaga ponownego 

odkrycia? Esej recenzyjny 
 

Marek Gorzko 
 
 

Badacz jakościowy w 
świątyni liczb i pieniądza – 

wykorzystanie metod 
jakościowych w badaniu 

rynków finansowych 
 

Łukasz Pyfel 
 
 

Intensyfikacja wyobraźni: o 
tożsamości osoby badacza i 
zawieszeniu bezwarunkowej 

obiektywności 
 

Waldemar Rapior 
 
 

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 

 

LEARNing Landscapes 
Special Issue: Artful Inquiry: Transforming Understanding Through Creative Engagement 

 

Submissions that share examples of project-based learning are of interest, as are artful research 
approaches. Articles that address the accessibility of artful inquiry and the potential to push the boundaries 
of thinking and inclusionary practices by incorporating various genres are encouraged. 
Deadline for Submissions: February 01, 2016 
For further information, please visit: 

http://www.nova.edu/ssss/QR/LEARN_Art.pdf 
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 BOOK PROPOSALS 

CALLS FOR PAPERS 

SUMMER SCHOOL 

SUPERMARKET KULTURY 
 

Termin: 19 maja 2015 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Głównym celem tej interdyscyplinarnej konferencji jest ukazanie zjawiska różnorodności 
kulturowej jako kwestii społecznego funkcjonowania jednostki w świecie globalnym i/lub regionalnym. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 kwietnia 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

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

 

LEARNing Landscapes 
Special Issue: Professional Development in Education: Pushing the Boundaries of Possibility 

 

Submissions that are situated in current research, reflect various perspectives and approaches, and address 
the possibilities and challenges of professional development are of interest, as are submissions that link 
theory to practice. 
Deadline for Submissions: August 01, 2015 
For further information, please visit: 

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

 

W CYRKOWYM ŚWIECIE OSOBLIWOŚCI ‒ UJĘCIE FILMOWE 
 

Termin: 11‒12 maja 2015 
Miejsce: Opole 
Tematyka: Niezwykła estetyka i dramaturgia cyrku od zawsze fascynowały twórców: literatów, malarzy, 
reżyserów filmowych. Podobnie jak w historii, tak też w kinematografii cyrk niejedną ma formę, dzieje i 
bohatera. Celem niniejszej konferencji będzie ukazanie, jak film i serial operują poszczególnymi motywami 
związanymi z tematyką cyrku.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 kwietnia 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 
https://www.facebook.com/pages/W-cyrkowym-%C5%9Bwiecie-osobliwo%C5%9Bci-uj%C4%99cie-filmowe/956271354407239?

sk=info 
źródło: Internet 

 

UMYSŁ ‒ DECYZJE ‒ ZACHOWANIA 
 

Termin: 15‒16 maja 2015 
Miejsce: Toruń 
Tematyka: Rola emocji w podejmowaniu decyzji; teoria gier w praktyce decyzyjnej; osobowość a 
podejmowanie decyzji w sytuacjach ekstremalnych; błędy poznawcze w procesie podejmowania decyzji; 
podejmowanie decyzji w sportach zespołowych; czy można badać wolną wolę? 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://mknhumk.wordpress.com/konferencja/ 
źródło: Internet 

 

NOWE PROJEKTY TOŻSAMOŚCI W KULTURZE EUROPEJSKIEJ 
 

Termin: 16 maja 2015 
Miejsce: Poznań 
Tematyka: Świadectwa kształtowania się poczucia tożsamości jednostki i wspólnoty; indywidualizm 
jednostki wobec konsumpcjonistycznej rzeczywistości; kultura medialna jako źródło mitów i stereotypów; 
sztuka wobec integracji europejskiej; powstawanie internacjonalistycznych wspólnot wirtualnych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 kwietnia 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://kongres.home.amu.edu.pl/tozsamosc/ 
źródło: Internet 

 

Konecki Krzysztof T., 
Pawłowska Beata, red. (2014) 
Emocje w życiu codziennym. 

Wydawnictwo UŁ. 

VIDEOGAME CULTURES 
 

Date: September 11‒13, 2015 
Site: Oxford, UK 
Topics: Videogames have probably become one of the most progressive mediums in the 21

st
 century. This 

year’s Videogame Cultures will be devoted to exploring the various ways in which videogame culture and 
genres develop within the framework of five thematic tracks.  
Deadline for Abstracts: May 01, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/cyber/videogame-cultures-the-future-of-interactive-entertainment/call-for-papers/ 
source: Internet 

 

Maussen Marcel, Grillo Ralph, 
eds. (2015) Regulation of 

Speech in Multicultural 
Societies. Routledge. 

Shakespeare Tom, ed. (2015) 
Disability Research Today. 

Routledge. 

Tanaka James, ed. (2015) 
Face Recognition. Routledge. 

KULTURA ZAANGAŻOWANA 
SPOŁECZNO-POLITYCZNE INSPIRACJE W KULTURZE I SZTUCE 

 

Termin: 20‒21 maja 2015 
Miejsce: Bydgoszcz 
Tematyka: Tematem tegorocznej konferencji będą kultura i sztuka określane mianem zaangażowanych lub 
politycznych. Organizatorzy wydarzenia zapraszają do podjęcia refleksji dotyczącej roli, przejawów i 
skutków wszelkich działań artystycznych inspirowanych dylematami społeczno-politycznymi na przestrzeni 
wieków. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 kwietnia 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://issuu.com/ihism_ukw/docs/konferencja_-_kultura_zaangazowana2 
źródło: Internet 

 

PRZESTRZEŃ W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ 
 

Termin: 27‒28 maja 2015 
Miejsce: Bydgoszcz 
Tematyka: Ważnym nurtem współczesnej humanistyki są badania związane z kategoriami miejsca i 
przestrzeni. Przestrzenne konteksty kultury prowokują do refleksji i podejmowania prób formułowania teorii 
badawczych w ramach takich dziedzin jak np. geopoetyka, geohistoria, geobiografistyka czy 
geokulturologia.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 kwietnia 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.ifp.uni.wroc.pl/aktualnosc/1420,przestrzen-w-kulturze-wspolczesnej 
źródło: Internet 

 

GENDER AND LOVE 
 

Date: September 20‒22, 2015 
Site: Oxford, UK 
Topics: The “Gender and Love” project calls for reflections on the interaction between gender and love and 
how this nexus of ideas pertains to self-perception, (dis)ability, ethics, religion, kinship, bonding, nationality, 
globalization, environment, etc. 
Deadline for Abstracts: May 01, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/gender-and-sexuality/gender-and-love/call-for-papers/ 
source: Internet 

 

QUALITATIVE RESEARCH IN COMMUNICATION 
 

Date: September 23‒25, 2015 
Site: Bucharest, Romania  
Topics: The conference will focus on sharing and examining qualitative research methodologies, research 
topics, questions, and applications, with a consistent emphasis on their merits and limitations as inquiry 
tools deployed in the study of communication.  
Deadline for Abstracts: April 07, 2015 
For further information, please visit: 

http://centrucomunicare.ro/qrc_2015/qrc_2015.html 
source: Internet 

 

WYGLĄD I ZDROWIE W PRZEKONANIACH, ZACHOWANIACH I DOŚWIADCZENIACH KOBIET I 
MĘŻCZYZN W RÓŻNYM WIEKU 

 

Termin: 10 czerwca 2015 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: Celem konferencji jest ukazanie różnorodności podejść teoretycznych oraz zapoznanie się z 
wynikami badań empirycznych dotyczących zdrowia i wyglądu kobiet i mężczyzn w różnym wieku. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja-wyglad-i-zdrowie-2015/o-konferencji/ 
źródło: Internet 

 

INNY ‒ OBCY ‒ POTWÓR 
KULTUROWO-SPOŁECZNE ASPEKTY ODMIENNOŚCI PRZEZ WIEKI 

 

Termin: 10‒11 września 2015 
Miejsce: Bydgoszcz 
Tematyka: Tematyka konferencji ma w zamyśle organizatorów obejmować cały szereg ważnych dla kultury 
pól badawczych. A zatem będzie to próba pokazania Innego w różnych kontekstach, kulturach i w różnym 
czasie historycznym. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 lipca 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_historii_stosunkow/aktualnosci_ihsm/22296 
źródło: Internet 

 

Karen David, Washington 
Robert E., eds. (2015) Social 

Perspectives on Sport. 
Routledge. 

White Michele (2015) 
Producing Women. 

Routledge. 

Sport Management Review 
Special Issue: Contemporary Qualitative Research Methods in Sport Management 

 

Although qualitative research methods have been adopted in sport management, many researchers rely on 
a formulaic approach, which includes case studies, interviews, and content analysis. These approaches 
have strengths but our field is missing out on opportunities to challenge existing ideas or provide new insight 
through the use of unconventional, underutilized sources of qualitative data, qualitative designs, methods, 
and analytical approaches.  
Deadline for Submissions: February 01, 2016 
For further information, please visit: 

http://www.smaanz.org/WPdevelopment/smr-special-issue-contemporary-qualitative-research-methods-in-sport-management/ 
source: Internet 

 

New Series: Palgrave Studies In Play, Performance, Learning, and Development 
 

Palgrave Studies In Play, Performance, Learning, and Development provides a needed home for cross-
disciplinary scholarship linking play and performance to learning and development across the life span, thus 
educating a new generation of researchers and educators about the promise of play and performance as 
powerful catalysts for social-emotional-cognitive growth and successful learning. 
Deadline for Proposals: ongoing 
For further information, please visit: 

http://www.palgrave.com/page/psppld/ 
source: Internet 

 

NA POGRANICZACH KULTUR I NARODÓW 
KULTURA ‒ SZTUKA ‒ EDUKACJA 

 

Termin: 24‒26 września 2015 
Miejsce: Sanok 
Tematyka: Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień kultury, sztuki i 
edukacji, zwłaszcza w kontekście zjawisk pogranicznych – w szerokim rozumieniu.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza 
źródło: Internet 

 

FASHION 
 

Date: September 24‒26, 2015 
Site: Oxford, UK 
Topics: Understanding Fashion; Studying Fashion; Representing and Disseminating Fashion; Identity and 
Fashion; Economies of Fashion. 
Deadline for Abstracts: April 10, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/ethos/fashion/call-for-papers/ 
source: Internet 

 

NON-MONOGAMIES AND CONTEMPORARY INTIMACIES CONFERENCE 
 

Date: September 25‒27, 2015 
Site: Lisbon, Portugal 
Topics: Lived experiences of non-monogamies; ideological and representational changes in how intimacies 
are thought of; evolution of scientific discourses on non-monogamies; the roles of mass media and new 
technologies around transformations of intimacy, etc. 
Deadline for Abstracts: May 18, 2015 
For further information, please visit: 

https://nmciconference.wordpress.com/ 
source: Internet 

 

Gender Equality and Quality of Life. Policy-Making in Times of New Gender Regimes 
 

The summer school focuses on exploring the relations between gender equality and quality of life. The 
participants will explore various dimensions of gender equality in different contexts, discuss case studies 
related to each area, and learn how to develop tools for critical assessment of gender equality policies. 
Date: August 30 ‒ September 04, 2015 
Site: Kraków 
Deadline for Applications: April 30, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.geq.socjologia.uj.edu.pl/summer-school 
source: Internet 

 

ŻYCIE PO MISJI. PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA WETERANÓW DZIAŁAŃ 
POZA GRANICAMI KRAJU I ICH NAJBLIŻSZYCH 

 

Termin: 15‒17 września 2015 
Miejsce: Czernica 
Tematyka: Wymiar psychospołeczny uczestnictwa w misjach stabilizacyjnych; wsparcie instytucjonalne na 
rzecz weteranów i ich rodzin; dylematy prawne związane z istniejącymi regulacjami legislacyjnymi odnośnie 
uczestników misji stabilizacyjnych; działania organizacji i stowarzyszeń pozarządowych na rzecz 
uczestników misji stabilizacyjnych i ich rodzin; współpraca międzynarodowa na rzecz weteranów 
współczesnych konfliktów zbrojnych i ich najbliższych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 maja 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

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

 

KONFERENCJE 

METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ I TEORIE UGRUNTOWANE 
 

Termin: 18‒19 września 2015 
Miejsce: Słupsk‒Ustka 
Tematyka: Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, zaprezentowanie 
rezultatów badań związanych z zastosowaniem MTU, poddanie dyskusji problemów zarówno teoretycznych, 
jak i warsztatowo-metodologicznych. 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.grounded.ustka.pl/ 
źródło: Internet 
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