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BIEŻĄCY 
NUMER 

Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 

OD REDAKTORA 
 
 

Sport w dyskursie. Dyskurs 
sportu 

 
Wojciech Woźniak 

 
 

ARTYKUŁY 
 
 

Społeczne ujęcie sportu. 
(Trudne) definiowanie 

zjawiska i jego dyskurs 
  

Przemysław Nosal 
 
 

Polityka i (nie)
bezpieczeństwo igrzysk 

olimpijskich: casus 
Londynu 2012 

  
Barrie Houlihan 

Richard Giulianotti 
 
 

Euro 2012 i Kraków 2022. 
Polskie elity polityczne 
wobec wielkich imprez 

sportowych 
 

Wojciech Woźniak 
 
 

Protesty kibiców piłkarskich 
w Polsce w XXI wieku. 

Analiza ruchu społecznego 
 

Rafał Chwedoruk 
 
 

Kiedy płeć nie ma 
znaczenia. Nie/normatywne 

ciała w dyskursie 
narodowym i sportowego 

sukcesu 
 

Honorata Jakubowska 
 
 

Sport osób 
niepełnosprawnych w 
przekazie i dyskursie 
medialnym w Polsce 

 
Jakub Niedbalski 

 
 

Dwa sety komercjalizacji. 
Studium porównawcze 
siatkówki w Hiszpanii i 

Polsce 
  

Anna Kossabucka 
Radosław Kossakowski 

 
 

Aktywność fizyczna – 
przyjemność czy 

obowiązek? Analiza 
społeczno-kulturowych 

uwarunkowań 
komercyjnego sukcesu 

Zumba Fitness 
 

Dorota Olko 
 
 

WYWIAD 
 
 

Socjologia sportu wobec 
chuligaństwa futbolowego, 
globalizacji i komercjalizacji 
sportu. Wojciech Woźniak 

rozmawia z Richardem 
Giulianottim 

 
Richard Giulianotti 
Wojciech Woźniak 

 
 

RECENZJA 
 
 

Recenzja książki: Michał 
Lenartowicz (2012) Klasowe 

uwarunkowania sportu i 
rekreacji ruchowej z 

perspektywy teorii Pierre’a 
Bourdieu. Warszawa: 

Akademia Wychowania 
Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego 
 

Jakub Ryszard Stempień 

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 

 

Sociology 
Special Issue: Global Futures and Epistemologies of the South 

New Challenges for Sociology 
 
This special issue takes stock of the progress that has been made within sociology over recent decades to 
become a more globally oriented discipline and discusses the new challenges for the future that emerge as 
a consequence.  
Deadline for Papers: October 16, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.britsoc.co.uk/media/83622/BSA_Global_Futures_CFP_161015.pdf?1426524715941 
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 

DeKeseredy Walter, 
Corsianos Marilyn (2015) 

Violence Against Women in 
Pornography. Routledge. 

Giulianotti Richard, ed. (2015) 
Routledge Handbook of the 

Sociology of Sport. Routledge. 

METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ I TEORIE UGRUNTOWANE 
 

Termin: 18‒19 września 2015 
Miejsce: 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. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 września 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

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

 

ZBRODNIA W KULTURZE 
 

Termin: 16‒17 października 2015 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Celem proponowanej konferencji są interdyscyplinarne badania nad obecnością zbrodni w 
kulturze ‒ między innymi to, jakie strategie wobec tematu zbrodni podejmuje kultura: w jaki sposób się ją 
obrazuje, problematyzuje, funkcjonalizuje i w jakim kontekście się ją przedstawia. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://tricksterzy.pl/konferencje/zbrodnia-w-kulturze/ 
źródło: Internet 

 

TAJNIKI KAMPANII WYBORCZYCH I NIUANSE WYBORCZE 
 

Termin: 16‒20 listopada 2015 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: Ze względu na to, że kampanie wyborcze stanowią nieodzowny element każdych wyborów, 
wśród zagadnień, które zdecydowano się poruszyć, znalazły się również i te odnoszące się bezpośrednio 
do ich przebiegu oraz wpływu wyników wyborów na ich szeroko pojęte otoczenie społeczne.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 października 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.wiseplace.pl/ 
źródło: Internet 

 

UZALEŻNIENIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

Termin: 19 listopada 2015 
Miejsce: Rzeszów 
Tematyka: Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianej tematyce uzależnień wśród dzieci i 
młodzieży (np. charakterystyce poszczególnych rodzajów uzależnień, ich uwarunkowaniom, skutkom, 
profilaktyce oraz formom pomocy).  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://www.facebook.com/events/814548068621116/ 
źródło: Internet 

 

Hutter Mark (2015) 
Experiencing Cities. 

Routledge. 

SITUATING COGNITION: AGENCY, AFFECT, AND EXTENSION 
 

Date: October 15‒18, 2015 
Site: Warsaw, Poland 
Topics: The focus of this conference is on cognition in the context of agency, affect, and its extensions. The 
event includes lectures, symposia, workshops, discussions, and posters covering a broad range of topics 
related to the theme of the second edition of Trends in Interdisciplinary Studies. 
Deadline for Abstracts: ongoing 
For further information, please visit: 

http://trends.avant.edu.pl/ 
source: Internet 

 

JAMES BOND NIE UMIERA NIGDY 
 

Termin: 20‒21 listopada 2015 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: James Bond a polityka, ekonomia i kultura XX wieku; Filmowi agenci specjalni podążający 
śladami Jamesa Bonda; Psychologia Jamesa Bonda – czyli skąd cały ten seks?; Być jak Bond – 007 w 
świecie mody i gadżetów; Bond konsumpcyjny – co filmowy product placement i świat reklamy mówią o 
tajnym agencie? 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 11 października 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://tricksterzy.pl/konferencja-naukowa-james-bond-nie-umiera-nigdy/ 
źródło: Internet 

 

KONFERENCJE 

Urban Education Studies Series 
 

This series focuses on contemporary and historical issues related to teaching and learning across the 
spectrum of urban education. The primary objective is to publish new knowledge focused on education 
scholarship that can improve our understandings of cultivating student success and addressing education 
barriers. 
Deadline for Proposals: ongoing 
For further information, please visit: 

http://www.nova.edu/ssss/QR/QR18/urban.pdf 
source: Internet 

 

PROBLEMATYKA UMIERANIA I ŚMIERCI  
W PERSPEKTYWIE MEDYCZNO-KULTUROWEJ 

 

Termin: 20‒21 listopada 2015 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Celem konferencji jest pogłębienie namysłu nad umieraniem i śmiercią w aspektach 
medycznych, prawnych, etyczno-filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Mile 
widziane są więc prezentacje dotyczące zarówno specjalistycznego, jak i szerokiego kontekstu umierania i 
śmierci. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 
http://www.bioetyka.wnz.cm.uj.edu.pl/documents/89520374/92661369/Broszura%20Problematyka%20umierania%20i%20%C5%

9Bmierci%20w%20perspektywie%20medyczno-kulturowej.pdf 
źródło: Internet 

 

HAPPINESS, WELLBEING, AND FLOURISHING 
EXPLORING LINKS BETWEEN RESEARCH, POLICY, AND PRACTICE  

 

Date: December 09, 2015 
Site: London, UK 
Topics: The BSA Happiness Study Group is hosting a one day workshop that aims to bring together 
researchers, practitioners, and policy specialists in the fields of wellbeing, happiness, and flourishing to 
share ideas and experiences of work in these fields. 
Deadline for Abstracts: October 23, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.britsoc.co.uk/media/87172/Happiness_Event_091015.pdf?1439906546376 
source: Internet 

 

50 SHADES OF POPULAR CULTURE 
 

Date: February 18‒21, 2016 
Site: Krakow, Poland 
Topics: Contrary to common belief, popular culture is not that much coherent a phenomenon to be so easily 
isolated from cultural flow and defined in such splendid isolation. The persevering existence of the division 
between so-called “high” and “low” is, as seems, fuelled primarily by a need of juxtaposing esteemed and 
engaging texts of culture.  
Deadline for Abstracts: November 30, 2015 
For further information, please visit: 

https://50shadesofpopculture.wordpress.com/ 
source: Internet 

 Martin Greg (2015) 
Understanding Social 

Movements. Routledge.  

CALL FOR BOOK PROPOSALS 

VISITING INTERNATIONAL FELLOWSHIP 2016 

 

The Department of Sociology at the University of Surrey, UK, has established a Visiting International 
Fellowship (VIF) to foster the development of sociological research methods. The awards are open to those 
who would value the opportunity to advance methodological understanding, for example, by reflecting on 
methods used in previous empirical research, by validating existing or new methodological procedures, or 
by reviewing and synthesizing methodological approaches. 
Deadline for Applications: September 30, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.surrey.ac.uk/sociology/research/visitinginternationalfellowship/ 
source: Internet 

 

NEW ADDICTIONS – OD DOPALACZY DO PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
 

Termin: 23‒27 listopada 2015 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: U genezy tworzenia się nałogów współczesnej generacji leży najczęściej postęp technologiczny, 
konsumpcyjny styl życia oraz specyfika cywilizacji, oferująca nie tylko dostęp do nowych mediów (Internet), 
ale i konieczność przedefiniowania charakteru jakości i ilości kontaktów społecznych oraz rodzinnych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 października 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.wiseplace.pl/ 
źródło: Internet 

 

OBLICZA WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU 
 

Termin: 14‒18 grudnia 2015 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: Niewiele jest zjawisk stanowiących tak ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka jak 
przestępczość zorganizowana, a nade wszystko – terroryzm. Chociaż zjawisko terroryzmu nie jest niczym 
nowym, to jednak współcześnie przybiera ono nieznane wcześniej oblicza, kształtując jednocześnie 
innowacyjne, niespotykane dotąd formy. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 listopada 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.wiseplace.pl/ 
źródło: Internet 

 

JERUSALEM AS THE TEXT OF CULTURE 
 

Date: April 13‒15, 2016 
Site: Warsaw, Poland 
Topics: The subject of the conference concerns literary and cultural studies broadly understood. We are 
interested in the multifold perspective of approaches to Jerusalem, to its symbolism and its understanding, 
and its reception in literature and culture. 
Deadline for Abstracts: November 20, 2015 
For further information, please visit: 

https://eabs.net/site/conference-jerusalem-as-the-text-of-culture-warsaw/ 
source: Internet 
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 ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIOLOGY 
 

Date: May 02‒05, 2016 
Site: Athens, Greece 
Topics: The aim of the conference is to bring together academics and researchers from all areas of 
Sociology, Social Work, and other related fields. Theoretical and empirical research papers will be 
considered. 
Deadline for Abstracts: October 05, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.atiner.gr/sociology.htm 
source: Internet 

 

Ross Jeffrey (2015) Routledge 
Handbook of Graffiti and 

Street Art. Routledge. 
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