
2 7 . 1 0 . 2 0 1 7  

BIEŻĄCY 
NUMER 

Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 

ARTYKUŁY 
 
 

Transnarodowe 
wielostanowiskowe 
jakościowe badanie 

powtórzone w migrujących 
społecznościach lokalnych  

 
Izabela Grabowska 
Justyna Sarnowska 

 
 

Wywiad pogłębiony jako 
technika badawcza. 

Możliwości wykorzystania 
IDI w badaniach 
ewaluacyjnych 

 
Radomir Miński 

 
 

Zapisy autobiograficzne – 
od doświadczenia do map 

interpretatorów 
 

Wojciech Doliński 
 
 

Praktyki ramowania i 
przeramowania w dyskursie 

medialnym dotyczącym 
Okrągłego Stołu  

 
Marcin Kotras 

 
 

Proces stowarzyszania się 
w kontekście mieszanych 

sytuacji społecznych 
 

Małgorzata Kostrzyńska 
 
 

Verbal and non-verbal 
communication in the 

process of becoming a 
Muslim woman 

 
Monika Ryszewska 

 

 
Zapraszamy Państwa do 

nadsyłania informacji 
dotyczących wydarzeń 

związanych z socjologią  
jakościową na adres 

internetowy: 
aktualnosci.psj@gmail.com 

 

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. 
 

Engdahl Emma (2017) 
Depressive Love: A Social 

Pathology. Routledge. 

MURY 
RUCHY MIGRACYJNE I UCHODŹCTWO W PRZESTRZENI KULTUROWEJ I HISTORYCZNEJ 

 

Termin: 02‒03 grudnia 2017 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Organizatorzy zachęcają do podjęcia rozważań nad: symbolicznymi i realnymi murami i 
granicami; gettami i gettyzacją; izolacją społeczną / samoizolacją emigrantów; konfrontacją kultur i etnosów; 
nierównym statusem społecznym emigrantów i autochtonów; migracjami masowymi, wojennymi i 
politycznymi; uchodźcami i uchodźstwem; ksenofobią i nacjonalizmem; psychologicznymi aspektami 
emigracji, problemami adaptacyjnymi i samotnością emigracyjną; relacjami medialnymi o emigracji; 
emigracją w kontekście mowy nienawiści; emigracją jako zagrożeniem ekonomicznym i kulturowym; kulturą, 
sztuką i literaturą emigracyjną. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 listopada 2017 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

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

 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 
 

Panter Heather (2017) 
Transgender Cops. 

Routledge.  

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 

Msibi Thabo (2017) Hidden 
Sexualities of South African 

Teachers. Routledge.  

Journal of Sociocybernetics 
Special Issue: Complexity and Truth 

 

A complex society does not accommodate one truth for everybody. Different functional systems, different 
organizations, and different individuals perceive different things to be true. Truth is not regarded—or at least 
not during the last few centuries—to be an absolute, but rather a socially produced construct. 
Deadline for Submissions: December 01, 2017 
For further information, please visit: 

https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/rc51-jos/announcement/view/11 
source: Internet 

 

CALLS FOR PAPERS 

IDEE, WARTOŚCI, SŁOWA W ŻYCIU PUBLICZNYM I SZTUCE 
 

Termin: 15 listopada 2017 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: Kreowanie znaczeń i wartości w kulturze ponowoczesnej; Dyskurs publiczny we współczesnej 
kulturze medialnej; Sztuka jako medium idei i wartości; Nowe technologie w języku, literaturze i komunikacji 
społeczno-kulturowej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października 2017 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.ahe.lodz.pl/konferencja_iws 
źródło: Internet 

 

INNOWACYJNA EDUKACJA 
 

Termin: 24 listopada 2017 
Miejsce: Gdynia 
Tematyka: W ramach konferencji przewidziany jest udział osób reprezentujących trzy dominujące w Polsce 
nurty innowacyjnej edukacji, jakimi są: Technologie cyfrowe w nauczaniu; Edukacja alternatywna; Lokalne 
działania profilowane.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 listopada 2017 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/konferencja-innowacyjna-edukacja-gdynia-24-listopada-2017-roku.html 
źródło: Internet 

 

Marciniak Łukasz (2017) 
Bazary. Kooperacja czy 

konkurencja? Wydawnictwo 
UŁ.  

GRANICE RZECZYWISTE I WYOBRAŻONE 
 

Termin: 08 grudnia 2017 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Przyszłość czy przeszłość granic państw europejskich w perspektywie prawnej, politycznej, 
kulturowej; Procesy wyznaczania i/lub wzmacniania współczesnych granic; Granice a bezpieczeństwo; 
Wyobrażone granice kulturowe, etniczne; Granice a przestrzeń wirtualna; Psychiczne granice jako 
ograniczenia; Metafora granicy w literaturze, filmie, teatrze, sztuce; Znaczenie fenomenu „przekraczania 
granic” w turystyce; Doświadczenie granicy w perspektywie społeczności wielokulturowej, pogranicza, 
terenów przygranicznych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 listopada 2017 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://www.facebook.com/WydzialStudiowMiedzynarodowychIPolitycznychUj/ 
źródło: Internet 

 

METODOLOGIE JAKOŚCIOWE ‒ STAN BADAŃ PÓŁ WIEKU PO „ODKRYWANIU TEORII 
UGRUNTOWANEJ” 

 

Termin: 09 grudnia 2017 
Miejsce: Ustka 
Tematyka: Organizatorzy stawiają sobie za cel zgromadzenie środowiska badaczy różnych dyscyplin 
wykorzystujących MTU, podjęcie refleksji na temat dzisiejszej kondycji badań i zidentyfikowanie kierunków, 
w jakich rozwijana jest MTU – w Polsce i na świecie. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 listopada 2017 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://50latodkrywania.wordpress.com/ 
źródło: Internet 

 

Springgay Stephanie, Truman 
Sarah E. (2017) Walking 

Methodologies in a More-Than
-Human World. Routledge. 

COMPETITION FOR THE POSITION OF EDITOR-IN-CHIEF 

KONFERENCJE 

W PRZESTRZENI BIOGRAFII – IDENTYFIKACJA DOŚWIADCZEŃ, PROCESÓW I ZMIAN 
 

Termin: 09‒11 maja 2018 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu metody biograficznej jako podejścia badawczego i 
praktycznego (osiągnięcia, trudności, krytyka metodologiczna); Aktualne sposoby realizacji podejścia 
biograficznego, w tym na przykładzie doświadczeń uczestników konferencji; Perspektywy rozwoju podejścia 
biograficznego w badaniach społecznych i humanistycznych; Identyfikowane doświadczenia, procesy i 
zmiany w przestrzeni ludzkich biografii dokonywane przez różnych badaczy. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 listopada 2017 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://thomasznaniecki2018.dsw.edu.pl/ 
źródło: Internet 

 

POVERTY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Date: December 05‒06, 2017 
Site: Colombo, Sri Lanka 
Topics: Refugees and Poverty; Governance and Poverty; Secularism and Poverty; Modern Agriculture 
Practices and Poverty; Technological Advances and Poverty; Cashless Society and Poverty Implications; 
Poverty Eradication Success Stories; Poverty Eradication Disasters; Immigrants and Poverty; Middle East 
Labor Contribution to Poverty Eradication; GDP and Poverty; Sufficiency Economics and Poverty; National 
Happiness Index and Poverty; Circular Economics and Poverty. 
Deadline for Abstracts: October 26, 2017 
For further information, please visit: 

http://povertyconferences.com/ 
source: Internet 

 

Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine 
Special Issue: Society, Environment, and Health 

 

Papers are invited that address the following issue areas: Social theories of environment and human health 
and/or wellbeing; Climate change and human health; Human rights, environment, and health; Environment 
and public health; Public policy and/or governance on health and environment; Beyond human impacts: 
rethinking environmental health. 
Deadline for Submissions: January 15, 2018 
For further information, please visit: 

http://journals.sagepub.com/page/hea/call_for_papers/society_environment_health 
source: Internet 

 

BETWEEN NARCISSISM AND ENTITLEMENT:  
SELF-ENHANCEMENT IN A CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE 

 

Date: April 04‒06, 2018 
Site: Warsaw, Poland 
Topics: The main goal of the conference is to facilitate discussion on studying self-enhancement from cross
-cultural perspective. The Organizers aim to integrate researchers originating from different fields of 
psychology (e.g., social, personality, developmental, cognitive) and from different cultural background. 
Deadline for Abstracts: December 30, 2017 
For further information, please visit: 

https://selfenhancement2018.weebly.com/ 
source: Internet 

 

MATERIALIZATIONS OF THE POLITICAL 
 

Date: March 23‒24, 2018 
Site: Warsaw, Poland 
Topics: In this conference, the Organizers invite ethnographers—anthropologists and not only—to join a 
conversation on how the political variously materializes in social life. 
Deadline for Abstracts: January 21, 2018 
For further information, please visit: 

https://www.facebook.com/events/1450010635090988/ 
source: Internet 

 

Editor-in-Chief of Polish Sociological Review 
 

In relation to the end of the term of the current editorial team, the Board of the Polish Sociological 
Association announces a competition for the position of Editor-in-Chief of Polish Sociological Review. 
Deadline for Submissions: October 31, 2017 
For further information, please visit: 

http://pts.org.pl/en/psr_competitioneic/ 
source: Internet 

 

QUALITATIVE METHODOLOGIES—STATE OF RESEARCH HALF A CENTURY AFTER “THE 
DISCOVERY OF A GROUNDED THEORY” 

 

Date: December 09, 2017 
Site: Ustka, Poland 
Topics: The Organizers would like to gather a community of researchers representing various disciplines 
using GTM to reflect on the current state of research and to identify the directions in which GTM is being 
developed—in Poland and in the world.  
Deadline for Abstracts: November 15, 2017 
For further information, please visit: 

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