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OD REDAKTORÓW 

 
 

Perspektywa 
Foucaultowska we 

współczesnej refleksji 
badawczej  

 
Karol Franczak 

Magdalena Nowicka 
 
 

DYSKUSJE 

 
 

Pamiętać Foucaulta, 
zapomnieć Foucaulta. Z 

prof. Małgorzatą Kowalską, 
prof. Małgorzatą Jacyno i 

Kajetanem Marią 
Jaksenderem rozmawia 

Magdalena Nowicka 
 

Małgorzata Kowalska 
Małgorzata Jacyno 

Kajetan M. Jaksender 
Magdalena Nowicka 

 
 

Oswajanie Foucaulta w 
analizach społeczno-

pedagogicznych – zapis 
dyskusji panelowej 

 
Marek Czyżewski 

Ewa Marynowicz-Hetka 
Maria Mendel 

Astrid Męczkowska-
Christiansen 

Helena Ostrowicka 
Tomasz Szkudlarek 

 
 

ARTYKUŁY 
 
 

"Reżimy prawdy" i "reżimy 
fikcji" – Foucault o 

związkach sztuki z nauką 
 

Paweł Bytniewski 
 
 

Michel Foucault jako 
farmakon 

  
Marcin Maria Bogusławski 

 
 

Zboczony seks jako 
bioopór. Między Foucaultem 

a Agambenem 
 

Krzysztof Pacewicz 
 
 

Rozum na barykadzie. 
Michel Foucault i 
intelektualizacja 

społecznego protestu 
 

Karol Franczak 
 
 

Czy władza jest wszędzie? 
Krytyka dwóch uzasadnień 

Foucaultowskiej tezy o 
powszechności władzy 

 
Jerzy Stachowiak 

 
 

Wokół problematyki 
"metody" w 

postfoucaultowskich 
badaniach społecznych – 

pomiędzy strategią 
transkrypcji a strategią fugi 

 
Helena Ostrowicka 

 
 

O użyteczności kategorii 
dyspozytywu w badaniach 

społecznych 
 

Magdalena Nowicka 
 
 
 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 
 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 

 

The Craft of Qualitative Research 
 

As practitioners of qualitative research, we call on you to explore qualitative research as a craft, 
emphasizing the actualities of doing qualitative data collection and analysis. We are eager to receive 
chapters and chapter proposals that focus on one of the following processes of qualitative research: 
1. Planning Your Project; 2. Handling Ethical Dilemmas; 3. Making Contact, Gaining Access, and 
Developing Rapport; 4. Doing Observation; 5. Doing Interviews; 6. Collecting Other Forms of Data; 
7. Analyzing, Conceptualizing, and (Re-)Framing Your Data; 8. Leaving the Field; 9. Disseminating Your 
Findings to Scholars and Other Audiences. 
Deadline for Submissions: May 31, 2016 
For further information, please visit: 

http://www.qualitatives.ca/craftqual 
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 

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: May 30, 2016 
For further information, please visit: 

http://www.esa-cracow.pl/ 
source: 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.  
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

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

 

ŚWIATY POZA ŚWIATEM. MIASTA, KTÓRYCH NIE MA 
 

Termin: 14‒15 lipca 2016 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: Miasta w różnych nurtach fantastycznych; Gatunkowości miejskiej fantastyki; Kreacje miast 
fantastycznych w literaturze, filmach, serialach, grach wideo, grach RPG, komiksach, anime itp.; Estetyka 
miejskiej fantastyki; Wirtualne miasta w grach wideo; Życie społeczne i miejskie struktury władzy; 
Nowoczesne i ponowoczesne miasta w fantastyce. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

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

 

Schrank Sarah, Ekici Didem 
(2016) Healing Spaces, 

Modern Architecture, and the 
Body. Routledge. 

Kraus, Rachel (2016) 
Gendered Bodies and Leisure. 

Routledge. 

INVESTING IN CHILDREN 
 

Date: October 20‒21, 2016 
Site: Lodz, Poland 
Topics: The aim of this year’s edition is to continue the discussions on theoretical frameworks, research 
results, policy solutions, and methods of professional work with children and youth in eight key dimensions: 
(1) children’s rights; (2) child poverty and social exclusion; (3) early years care and education; (4) family and 
parenting support; (5) child and youth participation; (6) children in alternative care; (7) migrant and refugee 
children; (8) children’s health. 
Deadline for Abstracts: May 30, 2016 
For further information, please visit: 

https://www.facebook.com/Investing2016/ 
source: Internet 

 

ZMYSŁOWOŚĆ W LITERATURZE, JĘZYKU I KULTURZE 
 

Termin: 24‒25 listopada 2016 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Sensoryczne i somatyczne aspekty poznania; Rola zmysłów w przemianach językowo-
kulturowych; Charakterystyka wrażeń zmysłowych (zapachu, koloru, smaku itp.) w języku, literaturze i 
kulturze; Cielesność w języku, literaturze i kulturze; Pograniczne doświadczenia sensualne i somatyczne 
(sen, somnambulizm, trans hipnotyczny itp.). 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

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

 

SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE POD KONIEC DRUGIEJ DEKADY XXI WIEKU. 
OBSZARY PROBLEMOWE 

 

Termin: 26 listopada 2016 
Miejsce: Poznań 
Tematyka: Bezdomność; Bezpieczeństwo społeczne; Edukacja i jej przemiany; Emigracja; Niż 
demograficzny (Polska, UE); Patologie społeczne; Pauperyzacja; Polityka społeczna; Poziom i jakość życia; 
Religia i moralność; Rodzina i jej przemiany; Rynek pracy; Samorząd lokalny; Społeczności lokalne; 
Starzenie się społeczeństwa. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 października 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://exante.com.pl/konferencje-poznan/ 
źródło: Internet 

 

Wallace Paul Harvey, 
Roberson Cliff (2016) Family 

Violence. Routledge. 

KONFERENCJE 

Yodanis Carrie, Lauer Sean 
(2016) Getting Married. The 
Public Nature of Our Private 
Relationships. Routledge. 

DIALOG POKOLEŃ 
 

Termin: 08‒09 listopada 2016 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Język wieków minionych; Tradycyjne i nowoczesne rozwiązania metodologiczne 
wykorzystywane w badaniach językoznawczych i kulturoznawczych; Język środków społecznego przekazu; 
Kulturowy i językowy obraz tradycji i nowoczesności; Sposoby obecności treści językowych i kulturowych w 
dydaktyce szkolnej i akademickiej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 lipca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.dialogpokolen.uw.edu.pl/conferences/7 
źródło: Internet 

 

22
nd

 ANNUAL QUALITATIVE HEALTH RESEARCH CONFERENCE 
 

Date: October 17‒19, 2016 
Site: Kelowna, Canada 
Topics: Qualitative Health Research is a three day annual conference focusing on qualitative research in 
the health disciplines and is held in various Canadian cities every October. 
Deadline for Abstracts: June 28, 2016 
For further information, please visit: 

http://www.iiqm.ualberta.ca/en/Conferences_and_Workshops/QualitativeHealthResearch.aspx 
source: Internet 

 

DYLEMATY BADAŃ NAUKOWYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NAUKI 
 

Termin: 10 października 2016 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Organizatorzy tego interdyscyplinarnego wydarzenia kierują zaproszenie do wzięcia udziału w 
dyskusjach na temat dylematów badań naukowych w różnych dziedzinach nauki do przedstawicieli nauk 
humanistycznych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, ekonomiczno-społecznych.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 czerwca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://naturim.wix.com/miedzynarodowa 
źródło: Internet 

 

PROCESY MIGRACYJNE A ZMIANY KULTUROWE 
 

Termin: 13‒15 października 2016 
Miejsce: Poznań 
Tematyka: Wychodźstwo to jeden z najważniejszych tematów twórczości naukowej Floriana Znanieckiego. 
Jego prace pokazały, że nie można prawdziwie zgłębić tematyki migracji bez uwzględnienia ich wymiaru 
kulturotwórczego. Także dziś, w obliczu konfrontacji z narastającymi falami migracyjnymi, społeczności 
naukowe stają przed zadaniem zdefiniowania wyzwań, z którymi będą musiały skonfrontować się 
współczesne cywilizacje.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 czerwca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://cenznan.home.amu.edu.pl/node/11 
źródło: Internet 

 

NIEŚWIADOME W KULTURZE. PRAKTYKI ‒ UCIELEŚNIENIA – INTERPRETACJE 
 

Termin: 28‒30 września 2016 
Miejsce: Toruń 
Tematyka: Psychoanalityczne interpretacje zjawisk kultury; Świadomość (post)psychoanalityczna i jej 
znaczenia dla rozwoju sztuki w wieku XX i na początku XXI wieku; Wczoraj i dziś psychoanalizy; Trudne 
szlaki i urwane ścieżki, czyli polskie zmagania z psychoanalizą; Fenomeny ucieleśnień dokonań badaczy 
stosujących metodologie bliskie psychoanalizie; Problemy obecności psychoanalizy w kulturze; Sen i sens: 
od Freuda do dream studies. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 lipca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://nieswiadomewkulturze.umk.pl/pages/main_page/ 
źródło: Internet 

 

ETHNOGRAPHIC IMAGININGS: PLACE, SPACE, AND TIME 
 

Date: November 15‒18, 2016 
Site: Cape Town, South Africa 
Topics: The spaces, places, and times we can imagine include explorations of rurality and urbanity, wild 
and tamed, critical and creative, sensual and cognitive, and contemporary and historical—and all ranges of 
creative impulse. All manner of ethnographies are welcomed, and the conference theme merely acts as a 
guide for possibilities. 
Deadline for Abstracts: May 31, 2016 
For further information, please visit: 

http://cead.org.nz/Site/Ethnography_conference/default.aspx 
source: Internet 
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