
Biuletyn Informacyjny PSJ 

Polecamy Państwa uwadze niniejsze wydanie biuletynu informacyjnego, w którym opublikowano 
informacje odnoszące się do najbardziej aktualnych wydarzeń z zakresu socjologii jakościowej.  
 
Jednocześnie zachęcamy Państwa do śledzenia wiadomości ukazujących na naszych portalach 
społecznościowych Twitter, Blip oraz Facebook. 
 

Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej, 

Łódź: 10.02.2012 

CALLS FOR PAPERS 

CZAS NA WYCHOWANIE 
 

Termin: 17 kwietnia 2012 
Miejsce: Wałbrzych 
Organizatorzy: Instytut Humanistyczny PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 
Tematyka: Organizatorzy konferencji proponują jej uczestnikom podjęcie interdyscyplinarnego 
dialogu w oparciu o następujące zagadnienia: 
- metodologiczne problemy teorii i praktyki wychowania; 
- opieka i wychowanie – jak jest, a jak być powinno – próba diagnozy; 
- wychowanie: złożona realność i perspektywy; 
- wychowanie dzieci i młodzieży w XXI wieku – główne tendencje i uwarunkowania.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2012 
Opłata konferencyjna: 350 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.pwsz.com.pl/?Page=753 
(źródło: Internet) 

 

OBLICZA KRYZYSU WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA 
 

Termin: 13 kwietnia 2012 
Miejsce: Poznań 
Organizatorzy: Katedra Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Nauk  
Humanistycznych i Dziennikarstwa 
Tematyka: Wymiana refleksji i poglądów przedstawicieli różnych specjalności naukowych  
pozwoli na stworzenie wieloaspektowego wizerunku człowieka zmagającego się z kryzysem.  
Organizatorzy proponują, by dyskusje zogniskowane zostały w obrębie następujących obszarów 
tematycznych: 
- kryzysy egzystencjalne współczesnego człowieka; 
- kryzysy w biografiach zawodowych; 
- kryzysy we współczesnej rodzinie; 
- sytuacje kryzysowe współczesnej młodzieży; 
- pomoc i wsparcie wobec kryzysu współczesnego człowieka. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 marca 2012 
Opłata konferencyjna: 120 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://konferencje.wsnhid.pl/oblicza_kryzysu/Strona_glowna,1 
(źródło: Internet) 

 

II INTERDYSCYPLINARNY MARATON KRYTYCZNY 
 

Termin: 13–15 kwietnia 2012 
Miejsce: Rabka 
Organizatorzy: Sekcja Socjologii Krytycznej Koła Studentów Socjologii UJ 
Tematyka: Zaproszenie do udziału w konferencji jest kierowane do osób będących obecnie na 
studiach licencjackich bądź magisterskich, które chcą zabrać głos w dyskusji ogniskującej się w 
obszarze tematycznym globalizacji, stanu demokracji, urbanizacji czy nowych ruchów  
społecznych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 marca 2012 
Opłata konferencyjna: 50 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://sekcjasocjologiikrytycznej.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?457005 
(źródło: Internet) 

 

 

REDUKUJĄC ZŁOŻONOŚĆ ŚWIATA 
SPOŁECZNE ASPEKTY WIZUALNYCH BAZ DANYCH 

 
Termin: 22–23 marca 2012 
Miejsce: Poznań 
Organizatorzy: Zakład Badań Kultury Wizualnej i Materialnej, Zakład Socjologii Życia  
Codziennego Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu 
Tematyka: Zagadnienie wizualnych baz danych wydaje się szczególnie doniosłe nie tylko  
dlatego, że większość informacji jest dziś reprezentowana poprzez obrazy, ale też dlatego, że 
analiza wizualności rozumianej jako zbiór danych jest tyleż niezbędna dla badań współczesnej, 
ikonocentrycznej rzeczywistości, co problematyczna. Dlatego też organizatorzy konferencji  
proponują, by to właśnie tego rodzaju bazom danych poświecić uwagę podczas konferencji. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 marca 2012 
Opłata konferencyjna: 250 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://historiaimedia.org/2012/01/29/redukujac-zlozonosc-swiata-spoleczne-aspekty-wizualnych-baz-danych-
konferencja/ 

(źródło: Internet) 
 

 

Forthcoming book Intersectionality and Research in Education 
 

This work will address the application of intersectionality in both quantitative and qualitative  
approaches using examples from research and practice. 
Should you be interested in contributing, submit a chapter abstract to the editors at 
djdavis@illinoisalumni.org by February 29, 2012. 
Deadline for Papers: August 2012 
For further information please visit: 

http://www.nova.edu/ssss/QR/WQR/intersectionality.pdf 
(source: Internet) 

 

KULTURA WARTOŚCI I KULTURA UŻYCIA – KU PRYWATYZACJI RELIGII? 
 

Termin: 11 kwietnia 2012 
Miejsce: Lublin 
Organizatorzy: Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Antropologii Społecznej KUL 
Tematyka: Niniejsza konferencja ma stanowić pierwsze z cyklu Lubelskich Spotkań  
Antropologicznych. Jej organizatorzy proponują, by problematyka zgłaszanych referatów  
wpisywała się w obszar tematyczny zagadnienia dokonującej się prywatyzacji religii.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 marca 2012 
Opłata konferencyjna: 150 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://lsa2012.pl/ 
(źródło: Internet) 

 

STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO WYZWANIEM DLA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

Termin: 24–25 maja 2012 
Miejsce: Toruń 
Organizatorzy: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu, Katedra Pedagogiki  
Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
Tematyka: Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz doświadczeń osób zajmujących się 
problematyką starości. Zaproszenie do udziału w konferencji jest kierowane do pedagogów,  
socjologów, prawników, politologów, psychologów, ekonomistów, filozofów, pracowników  
medycznych, pracowników socjalnych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2012 
Opłata konferencyjna: 200 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.sppss.torun.pl/info.php?id=konferencja12 
(źródło: Internet) 

 

SPOŁECZNA PRZESTRZEŃ INTERNETU 
MIĘDZY WIRTUALNOŚCIĄ A REALNOŚCIĄ 

 
Termin: 16–17 października 2012 
Miejsce: Rzeszów 
Organizatorzy: Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego 
Tematyka: Organizatorzy konferencji zapraszają jej uczestników do podjęcia rozważań  
ogniskujących się w obrębie następujących zagadnień problemowych: 
- koncepcje narracji i metody badań społeczności i światów wirtualnych; 
- władza a Internet; 
- społeczeństwo obywatelskie w aspekcie sieci; 
- manipulacje rzeczywistością; 
- systemy aksjo-normatywne w Internecie; 
- orientacje ideowe internautów; 
- reklama w Internecie; 
- język Internetu; 
- teorie i modele zachowań społecznych w sieci; 
- wybory a Internet; 
- rozwiązania prawne dotyczące Internetu; 
- otwarty system publikacji naukowych – szansa dla nauki?; 
- wpływ informatyzacji na działanie instytucji państwowych; 
- społeczeństwo a Internet; 
- kultura i sztuka w Internecie; 
- Internet w ujęciu historycznym; 
- młodzież w sieci; 
- uniwersytet w rzeczywistości wirtualnej; 
- tożsamość w sieci; 
- marka w Internecie. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2012 
Opłata konferencyjna: 350–400 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://konferencjasocjologiczna.pl/internet.html 
(źródło: Internet) 

 

REGIONS IN MOTION – BREAKING THE PATH 
 

Date: August 21–25, 2012 
Site: Bratislava, Slovakia 
Organizer: European Regional Science Association 
Topics: The goal of this conference is to address its main theme – Regions in Motion – from a 
variety of interdisciplinary perspectives. Nevertheless, all contributions pertaining to the regional 
problems are warmly invited.  
Deadline for Abstracts: February 17, 2012 
Registration fee: 270–330 EUR 
For further information please visit: 

http://wbc-inco.net/object/calendar/137150.html 
(source: Internet) 

 

Bradley Tamsin (2011) Women, Violence and Tradition. Zed Books. 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 
 

Catalyst: A Social Justice Forum 
Special Issue: Roads to Reconciliation 

 

Within this issue, artists, scholars, and activists are invited to take up the notion of reconciliation 
and to submit therefore, the articles that address the idea that even though laws can be changed, 
people’s hearts and minds do not always follow.  
Deadline for Papers: March 15, 2012  
For further information please visit:  

http://trace.tennessee.edu/catalyst/call.html 
(source: Internet) 

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Mróz Ewa (2012) Oczami fanów Michaela Jacksona. Novea Res. 

CRITIQUE, DEMOCRACY, AND PHILOSOPHY IN 21
st

 CENTURY INFORMATION SOCIETY 
TOWARDS CRITICAL THEORIES OF SOCIAL MEDIA 

 
Date: May 2–4, 2012 
Site: Uppsala, Sweden 
Organizer: Department of Informatics and Media, Uppsala University 
Topics: This conference deals with the question of what kind of society and what kind of Internet 
are desirable; what steps need to be taken for advancing a good Internet in a sustainable  
information society; how capitalism, power structures and social media are connected; what the 
main problems, risks, opportunities and challenges are for the current and future development of 
Internet and society; how struggles are connected to social media; what the role, problems and 
opportunities of social media, web 2.0, the mobile Internet and the ubiquitous Internet are today 
and in the future; what current developments of the Internet and society tell us about potential  
futures; how an alternative Internet can look like, and how a participatory, commons-based  
Internet and a co-operative, participatory, sustainable information society can be achieved. 
Deadline for Abstracts: February 29, 2012 
Registration fee: 60–130 EUR 
For further information please visit: 

http://www.icts-and-society.net/events/uppsala2012/ 
(source: Internet) 

 

We would like to briefly remind you that the 29th Qualitative Analysis Conference 
Cultures of Narrative / Narratives of Culture 

will be held in Canada, June 20‒22, 2012 
 

Find more details on: http://www.qualitatives.ca/Home 
 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego  
Przeglądu Socjologii Jakościowej 

  
Magdalena Wojciechowska 

Zapraszamy Państwa do nadsyłania informacji dotyczących wydarzeń związanych z socjologią 
jakościową na adres internetowy: aktualnosci.psj@gmail.com. 
 

 

Journal Laboratorium Announces Competition for Young Scholars 
 

Laboratorium: Russian Review of Social Research invites submissions of research papers by 
young authors – students working towards doctoral degrees and those who have received Ph.D.s 
no earlier than five years ago – doing research in social sciences: sociology, anthropology,  
ethnography, social history and related disciplines. The contest is open to original papers in either 
Russian or English, not previously published or currently under consideration at any other journal, 
which are based on the results of empirical qualitative studies.  
Deadline for Submissions: March 1, 2012 
For further information please visit: 

http://soclabo.org/eng/anons/ 
(source: Internet) 

 

DRUGI CZAS SERIALI 
FESTIWAL SERIALI AMERYKAŃSKICH 

 
Termin: 27–28 marca 2012 
Miejsce: Poznań 
Organizatorzy: Koło Naukowe MediaTour na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM 
Tematyka: Główne zagadnienia będące przedmiotem konferencji ogniskują się w obrębie  
następujących obszarów tematycznych:  
- serial a innowacje w planie formy i treści;  
- serial jako lustro współczesnego społeczeństwa Stanów Zjednoczonych;  
- korespondencja między literaturą a serialem amerykańskim;  
- konstrukcje nowych typów bohaterów kultury popularnej w serialu;  
- poetyka autorska a formatowanie telewizji;  
- metodologiczne zaplecze dyskursu serialowego. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 13 lutego 2012 
Opłata konferencyjna: 20 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://czasseriali.blogspot.com/ 
(źródło: Internet) 

 

Stevenson Nick (2012) Freedom. Routledge. 

MIĘDZY TRADYCJĄ A MOCKUMENTARY  
PERYPETIE WSPÓŁCZESNEGO DOKUMENTU 

 
Termin: 18–19 maja 2012 
Miejsce: Warszawa 
Organizatorzy: Studenckie Koło Filmowe „Kinematograf”, Studenckie Koło Naukowe 
„Psychologia Filmu” (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie) 
Tematyka: Organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia refleksji nad specyfiką i kondycją 
współczesnego kina dokumentalnego, przy czym przez pojęcie ‘współczesne’ rozumieć należy 
filmy dokumentalne nakręcone po 1990 roku. Konferencji będą towarzyszyły projekcje oraz  
tematyczne panele dyskusyjne. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2012 
Opłata konferencyjna: 60–160 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://planetedocff.pl/index.php?page=news&i=883 
(źródło: Internet) 

 

CZŁOWIEK NA ROZDROŻU W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE 
 

Termin: 21–22 maja 2012 
Miejsce: Lublin 
Organizatorzy: Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
Tematyka: Dokonujące się w ostatnich latach znaczące zmiany społeczne sprawiają, że coraz 
częściej człowiek staje w sytuacji wyboru, która – w jego odczuciu lub w opinii otoczenia –  
niestety go przerasta. Dotyczy to zarówno dziecka, które dopiero poznaje siebie i odkrywa świat 
społeczny; nastolatka, który poznaje świat społeczny jako terytorium zaspokajania osobistych  
potrzeb i budowania systemu wartości; jak wreszcie człowieka dorosłego, który spostrzega 
zmienność świata społecznego oraz doświadcza zmian społecznych jako zagrożenia dla  
dotychczas występujących możliwości zaspokajania własnych potrzeb w zgodzie z osobistym 
systemem wartości. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej  
zaproszeni są teoretycy i praktycy z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii i nauk 
medycznych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lutego 2012 
Opłata konferencyjna: 250–320 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://czlowieknarozdrozu.wsei.lublin.pl/index.php?module=articles&id=6 
(źródło: Internet) 

 

EZOTERYZM W KULTURZE EUROPY 
 

Termin: 23–24 maja 2012 
Miejsce: Lublin 
Organizatorzy: Katedra Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych KUL 
Tematyka: Pojęcie ‘ezoteryzm’ z racji swojej wieloznaczności jest różnorodnie definiowane.  
Pojawiają się też sprzeczne opinie na temat tego, czy ezoteryzm powinien być traktowany jako 
forma religijności czy raczej duchowości. Celem konferencji jest ukazanie roli tej formy  
religijności/duchowości w kulturze, przejawów, w jakich ezoteryzm manifestował się w przeszłości 
oraz współczesnych jego form. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2012 
Opłata konferencyjna: 150 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.kul.pl/ezoteryzm-w-kulturze-europy,art_34001.html 
(źródło: Internet) 

 

KONFERENCJE 

CONTEST FOR YOUNG SCHOLARS 

OBECNOŚĆ ARTYSTY W KULTURZE I SPOŁECZEŃSTWIE 
 

Termin: 13 kwietnia 2012 
Miejsce: Lublin 
Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Instytutu Muzyki WA UMCS 
Tematyka: Konferencja adresowana jest do studentów i doktorantów różnych wydziałów i  
kierunków, zwłaszcza artystycznych, humanistycznych i społecznych. Celem konferencji jest  
podjęcie interdyscyplinarnych refleksji na temat obecności artysty i jego dorobku w historycznie i 
kulturowo zróżnicowanych społecznościach.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2012 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=7269 
(źródło: Internet) 

 

CURIOSITY AND SERENDIPITY 
A CONFERENCE ON QUALITATIVE METHODS IN THE SOCIAL SCIENCES 

 
Date: September 20‒21, 2012 
Site: Lund, Sweden 
Organizer: ESA Research Network for Qualitative Methods (ESA RN20), School of Social Work  
and Department of Sociology at Lund University 
Topics: Qualitative research today is firmly established in sociology and other social science  
disciplines. The sheer quantity of published work and ‘method talk’ about qualitative research is 
impressive. Yet even so, however precise the articulations of methodological techniques or  
criteria, they do not seem to suffice. New ways of analyzing and theorizing also develop from  
exciting findings, surprising experiences in the field, or even the subtle metamorphoses of a given 
research project during its methodological journey. The aim of this conference is to further  
develop qualitative research as well as to encourage the momentum among qualitative  
researchers. 
Deadline for Abstracts: March 1, 2012 
Registration fee: 1900–3300 SEK (approx. 200–350 EUR) 
For further information please visit: 

http://www.esamidterm2012.se/ 
(source: Internet) 

 

AGEING IN THE LIGHT OF CRISES 
ECONOMIC CRISIS, DEMOGRAPHIC CHANGE, AND THE SEARCH FOR MEANING 

 
Date: October 3–5, 2012 
Site: Umea, Sweden 
Organizer: Research Network on Ageing in Europe; Department of Sociology, Umea University; 
Swedish Gerontological Society 
Topics: This conference aims to bring together scholars from across Europe to discuss  
developments in ageing and old age. Such developments could, for example, relate to: 
- older workers, retirement, and pensions; 
- formal and informal care arrangements; 
- active and productive ageing; 
- social inequalities and poverty in old age; 
- effect of population ageing on generational solidarity and welfare states; 
- effects of the economic crisis and of globalization on life-courses; 
- images, attitudes, coping-strategies and ageing. 
Deadline for Abstracts: June 15, 2012 
Registration fee: 2000–2500 SEK 
For further information please visit: 

http://www.soc.umu.se/english/about-the-department/news/newsdetailpage/ageing-in-the-light-of-crises-economic-
crisis-demographic-change-and-the-search-for-meaning.cid179535 

(source: Internet) 
 

HUMOUR IN CONVENTIONAL AND UNCONVENTIONAL POLITICS 
 

Date: November 6–8, 2012 
Site: Galati, Romania 
Organizer: Department of English, University of Galati 
Topics: The aim of this conference is to bring together researchers with a range of views on  
humour in politics. Contributions that address the following issue areas are cordially invited: 
- humour in political speeches; 
- humour in political campaigning and political conferences; 
- humour in parliamentary debates; 
- humour and democracy; 
- humour and leadership; 
- military humour; 
- humour in totalitarian societies; 
- humour in wartime; 
- political humour in the media. 
Deadline for Abstracts: September 30, 2012 
Registration fee: 40–65 EUR 
For further information please visit: 

http://www.ichcup.com/ 
(source: Internet) 

 

CHANGING TIMES 
PERFORMANCES AND IDENTITIES ON SCREEN 

 
Date: November 7–9, 2012 
Site: Lisbon, Portugal 
Organizer: Center for English Studies, University of Lisbon 
Topics: The conference will offer plenary lectures delivered by experts in their fields, parallel  
paper sessions, debates, roundtable discussions and workshops composed of professionals and 
academics. The themes discussed will include, among others, the following topics: 
- cinema and literature; 
- cinema and philosophy; 
- cinema and psychoanalysis; 
- cinema and technology; 
- cinema and other arts; 
- cities and landscapes in cinema; 
- film studies; 
- genres; 
- nations, homeland and belonging; 
- performance and reaction; 
- utopias, science fiction and alternative realities. 
Deadline for Abstracts: February 29, 2012 
Registration fee: 50–120 EUR 
For further information please visit: 

http://changingtimesconference.wordpress.com/call-for-papers/ 
(source: Internet) 

 

3
rd 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SURVIVORS OF RAPE 
 

Date: November 8–10, 2012 
Site: Galway, Ireland 
Organizer: Rape Crisis Network Ireland 
Topics: The goal of this conference is to deepen our understanding of how rape survivor needs 
can inform our practice and knowledge and how an effective multiagency response to sexual  
violence, which holds a survivor focus at its heart, is created and sustained. The conference aims 
to explore the learning and contribution all agencies, professionals, practitioners and advocates 
responding to rape gain through their involvement with survivors of rape. How that learning can 
be captured and shared and what responsibility that learning gives us in adapting our work to  
respond to survivors of rape and in creating collaboration and wider change towards primary  
prevention. 
Deadline for Abstracts: April 20, 2012 
For further information please visit: 

http://www.icsor.org/site/view/4/ 
(source: Internet) 

 

Jednocześnie polecamy Państwa uwadze nowe wydanie Przeglądu Socjologii  
Jakościowej, które zostanie opublikowane na stronie internetowej naszego pisma już na 

przełomie lutego i marca! 
 

Methods workshop in Amsterdam on longitudinal approaches to risk research 
 

Longitudinal data analysis has been an issue in anthropology and ethnography, in interaction,  
life-course, career and neighborhood studies and many more. The goal of this workshop is to  
enhance the knowledge on longitudinal research involving interpretive and mixed method  
approaches to be used in risk research. The workshop should cover theoretical, methodological 
and practical issues. 
 
Please consider if you or someone you know might be interested and contact Christian Bröer at 
c.broer@uva.nl before March 2012. 
Find more details on:  

http://riskanduncertainty.net/content/esa-rn22-quarterly-newsletter-january-2012  
 

INVITATION TO TEACH 
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