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BIEŻĄCY 
NUMER 

Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 

ARTYKUŁY 
 
 

O co chodzi w wywiadzie? 
Próba interpretacji 

wspomnień o Żydach jako 
narracji tożsamościowych 

 
Sławomir Kapralski 

 
 

Metody mobilne i wizualne 
w praktyce badawczej. 

Zastosowanie fotospaceru 
w socjologicznych 

badaniach map mentalnych 
i zachowań terytorialnych 

ludzi 
 

Marcjanna Nóżka 
Natalia Martini 

 
 

Jak socjologowie mogą 
skorzystać na praktyce 

medytacji? 
 

Krzysztof T. Konecki 
 
 

Poznawcza i emocjonalna 
adaptacja do sytuacji 

choroby psychicznej w 
rodzinie 

 
Monika Frąckowiak-

Sochańska 
 
 

O działaniu w ramach 
konceptualnej 

niewidzialności. Przykład 
badań nad macierzyństwem 

jednopłciowym w 
doświadczeniu matek 

niebiologicznych 
 

Magdalena Wojciechowska 
 
 

Czy brak naturalizacji 
wyklucza nową tożsamość 
narodową? Konstruowanie 
tożsamości w narracjach 

wieloletnich imigrantów bez 
obywatelstwa polskiego 

 
Katarzyna Andrejuk 

 
 

Ruch społeczny czy 
subkultura? Alterglobaliści 

w Europie Środkowej i 
Wschodniej 

 
Grzegorz Piotrowski 

 
 

ESEJE 
RECENZYJNE 

 
 

Działanie, doświadczenie, 
wiedza. Wokół prac 
Harry’ego Collinsa 

 
Marcin Zaród 

 
 

Kilka słów o stanie badań 
nad dyskursem publicznym 

w Polsce 
 

Natalia Krzyżanowska 
 
 

RECENZJE 
 
 

Recenzja książki: Anna 
Matuchniak-Krasuska (2014) 

Za drutami oflagów. 
Studium socjologiczne. 

Opole: Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych w 
Łambinowicach-Opolu 

 
Remigiusz Żulicki 

 
 

SPRAWOZDANIA 
KOMENTARZE 

 
 

Metodologia teorii 
ugruntowanej i teorie 

ugruntowane. Ogólnopolska 
konferencja naukowa z 

częścią warsztatową 
 

Marek Gorzko 
 
 

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 

 

Qualitative Research in Sport, Exercise, and Health 
Special Issue: Engaging the Field: Sport in Under-Resourced, Underdeveloped, and Conflict Regions 

 

This special issue calls for research that considers the impacts of sport for development and peace (SDP) 
programs, as well as the role of sport as it naturally occurs in under-resourced, underdeveloped, and conflict 
regions. 
Deadline for Submissions: March 31, 2016 
For further information, please visit: 

http://explore.tandfonline.com/cfp/pgas/rqrs-engaging-the-field 
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 

SOLIDARNOŚĆ W CZASACH NIEUFNOŚCI 
 

Termin: 14‒17 września 2016 
Miejsce: Gdańsk 
 

Rada Programowa XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego ogłosiła listę grup tematycznych i określiła 
warunki zgłaszania propozycji referatów. 

 

Więcej informacji na temat Zjazdu na stronie internetowej: 
http://16zjazdpts.pl/ 

źródło: Internet 
 

MUTE: OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA POPULAR MUSIC STUDIES 
 

Termin: 20‒22 maja 2016 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Popular Music Studies ‒ dziedzina, która w krajach anglosaskich ma już własną kilkunastoletnią 
tradycję, w Polsce jest polem badawczym jeszcze wyraźnie niedookreślonym, a jednocześnie od lat wydaje 
się kuszącą okazją do prób stworzenia nowego języka i słownika w mówieniu o muzyce popularnej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

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

 

MANIPULACJA W FOTOGRAFII 
 

Termin: 29 maja 2016 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Celem konferencji jest wymiana wiedzy i poglądów na tematy dotyczące zagadnienia 
manipulacji, szczególnie w kontekście fotografii współczesnej. Ważny element stanowi również integracja 
środowiska fotograficznego, która może zaowocować wspólnymi inicjatywami naukowymi. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 04 kwietnia 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://manipulacjakonferencja.com/ 
źródło: Internet 

 

A DIGITAL TURN? EMERGENCE OF A DIGITAL SOCIOLOGY 
  

Date: June 29, 2016 
Site: Dundee, UK 
Topics: This event will provide the setting in which to contemplate, reflect, and debate the impact of digital 
technologies both across the social world and within the discipline of sociology. 
Deadline for Abstracts: April 18, 2016 
For further information, please visit: 

http://www.britsoc.co.uk/media/95535/PG_Digital_Turn_290616.pdf?1456426474373 
source: Internet 

 

SUMMER SCHOOL 

XVI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY  

UCHODŹCY I MIGRANCI W POLSCE ‒ WYZWANIA SPOŁECZNO-KULTUROWE, PEDAGOGICZNE, 
ETYCZNE 

 

Termin: 17 marca 2016 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Europejski kryzys migracyjny i towarzysząca mu panika moralna wokół uchodźców z państw 
ogarniętych konfliktami zbrojnymi skłoniły Organizatorów tego wydarzenia do stworzenia ogólnopolskiej 
konferencji naukowej poświęconej problemom migrantów i uchodźców w Polsce. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 lutego 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-filozofii-i-socjologii/wydarzenia.aspx 
źródło: Internet 

 

OBLICZA MIŁOŚCI. PRZESZŁOŚĆ ‒ TERAŹNIEJSZOŚĆ ‒ PERSPEKTYWY 
 

Termin: 06 maja 2016 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Celem tego wydarzenia jest naukowa refleksja nad pojęciem miłości oraz jej obrazem w kulturze 
na przestrzeni wieków. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 04 kwietnia 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.konferencja-obliczamilosci.pl/ 
źródło: Internet 

 

BIOGRAPHICAL RESEARCH: INEQUALITY AND INNOVATION 
 

Date: September 22‒23, 2016 
Site: Riga, Latvia 
Topics: Biographical research explores the interconnections of individual life worlds and society, of 
biographies and social contexts. With its methods of collecting and interpreting life (hi)stories biographical 
research gives voice to inconvenient topics or silenced stories and challenges hegemonic public and 
scientific discourses, for instance, on inequality and innovation. 
Deadline for Abstracts: March 30, 2016 
For further information, please visit: 

http://www.esabiographyconference.lu.lv/ 
source: Internet 

 

Rosewarne Lauren (2016) 
Intimacy on the Internet. 

Routledge. 

ŻYCIE JEST MARZENIEM ‒ O TWÓRCZEJ ROLI MARZEŃ 
 

Termin: 09 maja 2016 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Celem konferencji jest ukazanie twórczej roli marzeń w rozwoju (w tym samorozwoju) osobistym 
oraz osobniczym człowieka z perspektywy humanistycznej i społecznej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 kwietnia 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

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

 

V TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 
 

Termin: 18‒21 maja 2016 
Miejsce: Słupsk ‒ Ustka 
Tematyka: TSBJ to projekt spotkań, seminariów oraz sieci badaczy jakościowych, która ma na celu 
integrowanie wspólnoty badaczy jakościowych w Polsce, wspomaganie współpracy oraz doskonalenie 
metodologii i praktyki badań jakościowych w różnych obszarach i kontekstach teoretycznych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://tsbj.slupsk.pl/index.htm 
źródło: Internet 

 

Briggs Charles L., Hallin 
Daniel C. (2016) Making 
Health Public. Routledge. 

HAUNTED CULTURES / HAUNTING CULTURES 
 

Date: September 22‒24, 2016 
Site: Torun, Poland 
Topics: In its deconstructive preoccupations, hauntology endeavors to account for the persistence of the 
unspeakable and unnamable in cultural practices and discourses.  
Deadline for Abstracts: March 20, 2016 
For further information, please visit: 

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

 

OBLICZA PRZEBACZENIA 
 

Termin: 03 czerwca 2016 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Celem konferencji jest integracja wiedzy z różnych dyscyplin w trosce o możliwie najpełniejsze 
zrozumienie fenomenu przebaczenia, stworzenie przestrzeni do dyskusji dla badaczy zajmujących się tą 
problematyką oraz upowszechnienie badań nad kategorią przebaczenia na gruncie polskiej nauki.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 maja 2016  
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://obliczaprzebaczenia.github.io/ 
źródło: Internet 

 

OBLICZA MIŁOŚCI I SAMOTNOŚCI W CYKLU ŻYCIA CZŁOWIEKA 
 

Termin: 06‒07 czerwca 2016 
Miejsce: Zielona Góra 
Tematyka: Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do wymiany podglądów, dyskusji 
oraz prezentacji wyników badań na temat szczególnych doświadczeń człowieka w całym cyklu życia, jakimi 
są miłość i samotność. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 kwietnia 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://ip-wpps-uz.simplesite.com/ 
źródło: Internet 

 

inno:future PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, ZARZĄDZANIE, EKOINNOWACYJNOŚĆ 
 

Termin: 15‒16 września 2016 
Miejsce: Rzeszów 
Tematyka: Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz doświadczeń dotyczących współczesnych 
aspektów przedsiębiorczości, zarządzania i ekoinnowacyjności oraz poznanie najnowszych trendów, 
rozwiązań i narzędzi w tych płaszczyznach. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 27 marca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://innofuture.weebly.com/ 
źródło: Internet 

 

Tomita Hidenori, ed. (2016) 
The Post-Mobile Society. 

Routledge. 

International Summer School on Grounded Theory and Qualitative Methods 
 

It will be a five-day intensive course mainly devoted to introducing participants to Grounded Theory and 
Qualitative Methods. 
Date: June 06–10, 2016  
Site: Pisa, Italy  
Deadline for Application: April 15, 2016 
For further information, please visit: 

http://sites.sp.unipi.it/grounded-theory/ 
source: Internet 

 

KONFERENCJE 

KOBIETY ‒ MĘŻCZYŹNI ‒ ROMANTYCZNE RELACJE 
 

Termin: 12‒13 października 2016 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: Przedmiotem zainteresowania konferencji będzie problematyka uwarunkowań i procesów 
odpowiadających za powstawanie, utrzymywanie się, a także rozpad romantycznych relacji między 
kobietami i mężczyznami. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.bliskiezwiazki.us.edu.pl/ 
źródło: Internet 

 

SOCJOLOGIA CIAŁA W POLSCE STAN SUBDYSCYPLINY, JEJ PERSPEKTYWY I WYZWANIA 
 

Termin: 16‒17 czerwca 2016  
Miejsce: Łódź  
Tematyka: Specyfika socjologii ciała w Polsce; Metodologia badania cielesności; Obszary substantywne 
w socjologii ciała; Dydaktyka socjologii ciała; Wszelkie inne tematy, które obejmuje swoim 
zainteresowaniem socjologia ciała.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2016  
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://socjologia-ciala.uni.lodz.pl/ 
źródło: Internet 

 

QUALITATIVE METHODS AND RESEARCH TECHNOLOGIES 
 

Date: September 01‒03, 2016  
Site: Cracow, Poland  
Topics: As technology becomes more advanced and pervasive, we must question its influence on our 
society, on our interactions, and on our research methods and data.  
Deadline for Abstracts: April 20, 2016  
For further information, please visit:  

http://www.esa-cracow.pl/ 
source: Internet 
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