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WYDAWNICZE 

OD REDAKCJI 
 

Socjologia Jakościowa -  
innowacyjne metody w  

badaniach jakościowych  
 

Krzysztof T. Konecki 
Izabela Ślęzak 

 
 

ARTYKUŁY 
 

Wizualna teoria  
ugruntowana. Podstawowe 

zasady i procedury  
 

Krzysztof T. Konecki 
 
 

Jak obejrzeć tysiąc zdjęć na 
raz? O narzędziach  

kategoryzacji obrazów  
fotograficznych w projekcie 

"Niewidzialne Miasto"  
 

Maciej Frąckowiak 
 
 

Audyt społeczny jako  
propozycja wzbogacenia  
repertuaru metod badań  

społecznych  
 

Iza Desperak 
 
 

Wprowadzenie do obserwcji  
online: warianty i  

ograniczenia techniki  
badawczej  

 
Piotr Miller 

 
 

Komputerowe wspomaganie 
badań jakościowych. 

Zastosowanie pakietu NVivo  
w analizie materiałów  

nieustrukturyzowanych  
 

Maciej Brosz 
 
 

Analiza danych  
jakościowych przy użyciu 

programu NVivo a  
zastosowanie procedur  

metodologii teorii  
ugruntowanej  

 
Jakub Niedbalski 
Izabela Ślęzak 

 
 

POLEMIKI 
 

Selektywna analiza  
problemu  

publikacji humanistów i  
przedstawicieli nauk  

społecznych w języku  
angielskim  

 
Izabela Wagner 

 
 

RECENZJE 
 

Tomasz Gackowski,  
Łączyński Marcin, red., 

(2009) Metody  
badania wizerunku w  
mediach. Warszawa:  

CeDeWu  
 

Anna Kacperczyk 
 
 

Denzin Norman K., Lincoln 
Yvonna S., red., (2009)  

Metody badań  
jakościowych. Warszawa:  
Wydawnictwo Naukowe 

PWN.  
 

Iza Desperak 
 
 

Elżbieta Chromiec (2011) 
Dialog międzykulturowy w 

działalności polskich  
organizacji  

pozarządowych okresu  
transformacji systemowej.  

Wrocław: Oficyna  
Wydawnicza ATUT  

 
Kazimierz Doktór 

 
 

Justyna Iwona Klingemann 
(2010) Horyzonty zmiany  

zachowania nałogowego w  
Polsce. Warszawa: IPSiR 

UW  
 

Andrzej Kacprzak 
 
 

OpenCode – narzędzie  
wspomagające proces  

przeszukiwania i kodowania  
danych tekstowych w  

badaniach 
jakościowych  

 
Jakub Niedbalski 

 
 

Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej, 
 

z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z nowym wydaniem biuletynu informacyjnego PSJ, w 
którym przekazujemy Państwu informacje odnoszące się do najbardziej aktualnych wydarzeń związanych z 
obszarem nauk jakościowych w kraju i na świecie. 
 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 
 

CALLS FOR PAPERS 

International Journal of Ageing and Later Life 
Special Issue: Theorising Ageing Embodiment as Social Critique 

 

The turn to the body has received a good deal of attention in recent social gerontological scholarship. 
However, there is still a need to examine: (1) How the turn to the body has contributed to the enrichment of 
the social study of ageing, particularly asking new critical questions about ageing experiences and society; 
(2) How it could contribute to wider debates about the implications for studies of ageing in contemporary 
societies; (3) How it could transform the dialogue with other academic disciplines but also policy makers and 
service providers, and (4) How it could enrich the study of contemporary society. Contributions that reflect 
on the relevance of theorizing ageing embodiment in a range of sites: social fields, discourses, policy, and 
practice are warmly invited. 
Deadline for Articles: July 31, 2012 
For further information, please visit: 

http://www.britsoc.co.uk/media/41538/Theorising_ageing_embodiment_Final_310712.pdf 
source: Internet 

 

KONFERENCJE 

CALL FOR MOVIES 

International Journal of Multiple Research Approaches 
Special Issue: Mixed Methods in Genders & Sexualities Research 

 

This special issue invites works that examine methodology in gender, sex, and sexualities research. Editors 
are particularly interested in essays that explore the challenges, emerging issues, and solutions in 
combining innovative approaches and evaluation programs. Contributors are encouraged to address the 
following issue areas regarding interrogating methodology in relation to gender, sex, and sexuality: 
- Epistemological background for research on genders and sexualities; 
- Theoretical issues and planning stages for multiple approaches; 
- Challenges and emerging issues; 
- Mixed methods and evaluation for intervention and research with under-represented groups. 
Regardless of methodology or discipline, however, contributions that understand the representation and 
meanings of identities, bodies, movements, and anatomies to accrue particular weights and valances 
depending on the cultural moments in which they are produced and circulated are warmly invited.  
Deadline for Abstracts: October 15, 2012 
Deadline for Articles: March 1, 2013 
For further information, please visit: 

http://mra.e-contentmanagement.com/archives/vol/7/issue/3/call/ 
source: Internet 

RYNEK – SPOŁECZEŃSTWO – KULTURA 
 

Termin: 25 września 2012 
Miejsce: Opole 
Tematyka: Współcześnie kultura przestaje być wartością autoteliczną, coraz częściej przybierając charakter 
rynkowy – przejmuje rynkowe założenia, cele i kryteria sukcesu. Dlatego też przedmiotem zainteresowania 
tej konferencji będzie refleksja nad urynkowieniem kultury, czyli włączeniem zasad biznesu do jej świata. 
Istotne w tym przypadku będzie również podjęcie krytycznego namysłu nad zjawiskiem utowarowienia 
kultury. Organizatorzy konferencji zachęcają jej uczestników do rozważenia następujących zagadnień: 
- Kulturowe uwarunkowania gospodarki;  
- Kapitalizm jako zjawisko kulturowe; 
- Zachowania ludzi na rynkach (rynek przedsiębiorstw, rynek pracy); 
- Instytucje rynkowe i ich kulturowe źródła; 
- Urynkowienie kultury; 
- Przemysł kulturowy; 
- Ekonomia społeczna, społeczna odpowiedzialność, społeczna wartość dodana; 
- Spójność społeczna, komunikacja społeczna, kapitał społeczny; 
- Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 lipca 2012 
Opłata konferencyjna: 150–250 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.kwartalnikrsk.pl/index.php/konferencje 
źródło: Internet 

 

TAKIE JAK MY? 
 

Termin: 28–30 września 2012 
Miejsce: Szczecin 
Tematyka: Celem tej interdyscyplinarnej konferencji jest zgromadzenie specjalistów z różnych dziedzin 
nauki (filozofów, antropologów, politologów, socjologów, psychologów, biologów) w celu podjęcia dyskusji 
nad zagadnieniami dotyczącymi kompetencji poznawczych, świadomości oraz statusu moralnego i 
prawnego zwierząt. Problematyka konferencji ogniskuje się w obszarze następujących zagadnień: 
- Relacja człowiek–zwierzę; 
- Etyka praw i interesów zwierząt; 
- Umysły zwierząt; 
- Badania prowadzone na zwierzętach; 
- Dobrostan zwierząt; 
- Ochrona zwierząt; 
- Zwierzęta w prawie; 
- Zwierzęta w edukacji. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 sierpnia 2012 
Opłata konferencyjna: 30 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://etykapraktyczna.pl/wpis/2012/06/23/konferencja-takie-jak-my 
źródło: Internet 

 

TECHNOLOGIE PRZYJEMNOŚCI – KULTURA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 
 

Termin: 19–20 października 2012 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Używanie narkotyków towarzyszy ludzkości od zawsze i jest elementem rozmaitych praktyk 
kulturowych, strategii tożsamościowych i polityk regulacyjnych. Wykracza więc daleko poza konteksty 
subkulturowe i kulturę klubową, oferując możliwość ponownego przemyślenia sprzeczności współczesnego 
kapitalizmu. Narkopoliyka jest tym samym nie tyle debatą polityczną na temat de/legalizacji, ale sporem 
biopolitycznym o kształt kultury współczesnej w ogóle. Narkotyki obiecują jeszcze jedno przekroczenie – 
destabilizują one oswojone opozycje: natura/kultura, ludzkie/nieludzkie, naturalne/syntetyczne, ciało/umysł, 
oferując wyjście poza tradycyjną, antropocentryczną humanistykę. Celem tej konferencji będzie 
przeprowadzenie humanistyki przez doświadczenie substancji psychoaktywnych i poszerzenie refleksji 
biopolitycznej o kontekst narkotykowy. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 sierpnia 2012 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://konferencja.sin.org.pl/ 
źródło: Internet 

 

GRANICE STREETWORKINGU 
 

Termin: 7 listopada 2012 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Konferencja Granice streetworkingu stanowi kontynuację cyklu konferencji poświęconych pracy 
socjalnej. Tym razem organizatorzy spotkania zachęcają do przyjrzenia się bliżej problematyce 
streetworkingu. Wśród prelegentów znajdą się specjaliści w zakresie pracy socjalnej i streetworkingu, którzy 
zapoznają uczestników konferencji z następującymi zagadnieniami: Streetworking a praca socjalna; Metody 
pracy streetworkera; Regulacje prawne dotyczące streetworkingu; Streetworking w wolontariacie 
międzynarodowym, a także zaprezentują własne doświadczenia z realizacji działań polegających na pracy z 
dziećmi, młodzieżą, osobami bezdomnym. Zaproszenie do udziału w konferencji jest kierowane do 
wszystkich zainteresowanych problematyką pomagania ludziom w trudnej sytuacji w ich własnym 
środowisku. Konferencja umożliwi spotkanie się przedstawicieli różnych środowisk oraz wymianę cennych 
doświadczeń. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2012 
Opłata konferencyjna: 90–130 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.kul.pl/granice-streetworkingu,art_37933.html 
źródło: Internet 

 

MEDIACJA – SPRAWIEDLIWOŚĆ W NOWEJ PERSPEKTYWIE 
 

Termin: 16–17 listopada 2012 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji nad instytucją mediacji z 
perspektywy dogmatycznej (prawnej i prawno-porównawczej) oraz społecznej. Zaproszenie do udziału w 
tym spotkaniu jest kierowane do mediatorów, prawników praktyków i naukowców, psychologów oraz 
socjologów z całej Polski. Szczegółowe zagadnienia konferencji zostały podzielone na cztery panele 
dyskusyjne: Panel administracyjny; Panel cywilistyczny, Panel karnistyczny; Panel psychologiczno-
socjologiczny. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2012 
Opłata konferencyjna: 100 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.centrumars.confer.uj.edu.pl/ 
źródło: Internet 

 

KOBIETA INDIAŃSKA U PROGU XXI WIEKU 
 

Termin: 22–24 listopada 2012 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Inspiracją do zorganizowania konferencji poświęconej sprawom indiańskich kobiet jest 
postać Rigoberty Menchú – laureatki pokojowej Nagrody Nobla, rzeczniczki praw etnicznych i kobiecych w 
Gwatemali. Głównym założeniem spotkania jest jednak wymiana doświadczeń młodego pokolenia badaczy i 
badaczek, w których obszarze zainteresowań znajdują się kwestie społeczne, ekonomiczne i polityczne 
związane z sytuacją kobiet (zwłaszcza) indiańskich w całej Ameryce Łacińskiej. Konferencja skierowana jest 
do studentów i doktorantów wszystkich kierunków studiów, którzy zajmują się zaproponowaną tematyką lub 
pozostają jej bliscy. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lipca 2012 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://iberystyka-uw.home.pl/content/view/1303/lang,pl/ 
źródło: Internet 

 

UTOPIA  
MYŚLENIE – FANTAZJA – RZECZYWISTOŚĆ 

 

Termin: 28–30 listopada 2012 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: Po długich czasach literatury pamięci czy melancholii, filozofii jako sztuki rezygnacji i 
sceptycyzmu łatwo dziś spostrzec nową odwagę myślenia i fantazjowania o przyszłości – czasem pełnego 
obaw, czasem nadziei. Utopia pomaga nam zobaczyć przyszłość, a poprzez namysł nad konkretnymi 
utopiami, nad tym, co istnieje w modusie czasowym „jeszcze-nie” chcemy przeczytać współczesne 
propozycje przezwyciężenia cynizmu intelektu i otwarcia utopii woli. Organizatorzy konferencji zachęcają jej 
uczestników do przygotowania referatów dotyczących obecności utopii w literaturze, sztuce czy filozofii. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 września 2012 
Opłata konferencyjna: 300 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

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

 

IDENTITIES AND MODERNIZATIONS – BEING A YOUTH MATTERS 
 

Date: September 12, 2012 
Site: Poznan, Poland 
Topics: Current reforms, revolts and riots are motivated by new needs, aspirations and desires that are 
rooted in the young generation. Tradition, in some respect, shape young people, but their identities are 
constantly changing due to their urge to be modern. The aim of this conference is to reflect on the identity 
transformations that are taking place in people under the age of thirty in contexts of ongoing modernizations 
in many spheres of human activity. A comparison and transgression of different research studies on the 
above-mentioned themes in the humanities and social sciences can result in a deeper, more complex 
understanding and explanation of developing social phenomena and structures. 
Deadline for Abstracts: July 31, 2012 
Registration fee: 90 PLN (25 EUR) 
For further information, please visit: 

http://ksf.amu.edu.pl/ 
source: Internet 

 

DYSKURSY O KULTURZE 
 

Termin: 29–30 listopada 2012 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: Organizatorzy konferencji proponują, by zainspirowane jej problematyką dyskusje 
koncentrowały się w obrębie następujących sekcji tematycznych:  
- Kultura wolności – media i technologia;  
- Przemiany kultury – przemiany pracy i organizacji;  
- Razem czy osobno? Młodzi i społeczeństwo;  
- Religijne czynniki zmiany społecznej;  
- Variétés. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2012 
Opłata konferencyjna: 450 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.dyskursyokulturze.swspiz.pl/ 
źródło: Internet 

DEATH AND THE FAMILY 
 

Date: November 19, 2012 
Site: London, UK 
Topics: Papers that theoretically and empirically consider our understanding of the family in relation to 
death are invited. It is anticipated that topics covered by this call could include, but are not limited to: caring, 
advocacy, fictive and new forms of kinship, ageing and generational difference(s), social networks/capital, 
reproductive loss, social death, bereavement and continuing bonds, funeral participation, mourning and 
memorialisation, as well as ethical issues surrounding euthanasia and assisted suicide. 
Deadline for Abstracts: September 10, 2012 
Registration fee: 25–40 GBP 
For further information, please visit: 

http://www.britsoc.co.uk/media/40138/DDB_Nov_2012_CFP.pdf 
source: Internet 

 

TIME, SPACE & THE BODY  
 

Date: February 11–13, 2013 
Site: Sydney, Australia 
Topics: This new conference project focuses on inter- and multi-disciplinary discussion and seeks to 
explore these tasks in order to open up a dialogue about the beliefs, representations and socio-political 
practices of space, time and the body. Organizers encourage presenters to use their own research interests 
as the foundation to explore inter-connections between their topic and its relationship(s) with time, space 
and/or the body.  
Deadline for Abstracts: September 14, 2012 
Registration fee: 285 GBP 
For further information, please visit: 

http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/making-sense-of/time-space-and-the-body/call-for-presentations/ 
source: Internet 

 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 
 

Banaszak Ewa, Czajkowski 
Paweł, Florkowski Robert, 

red., (2012) Fenomeny 
kontroli ciała. Difin. 

Bierwiaczonek Krzysztof, 
Lewicka Barbara, Nawrocki 

Tomasz (2012) Rynki, malle i 
cmentarze. Przestrzeń 

publiczna miast śląskich w 
ujęciu socjologicznym. 

Nomos. 

Lewis Michele K., Marshall 
Isiah (2012) LGBT 

Psychology. Research 
Perspectives and People of 
African Descent. Springer. 

 
Zapraszamy Państwa do 

nadsyłania informacji 
dotyczących wydarzeń 

związanych z socjologią  
jakościową na adres 

internetowy: 
aktualnosci.psj@gmail.com 

 

CURIOSITY AND 
SERENDIPITY 

A CONFERENCE ON 
QUALITATIVE METHODS IN 

THE SOCIAL SCIENCES 
will be held in Sweden, 
September 20–21, 2012 

Find more details on: 
http://

www.esamidterm2012.se/  
 

Przypominamy także, że już na przełomie lipca i sierpnia ukaże się nowy numer tematyczny „Przeglądu 
Socjologii Jakościowej” pod redakcją Anny Kacperczyk i Dominiki Byczkowskiej. Odpowiadając na rosnące 
zainteresowanie tematyką ciała/cielesności w socjologii i innych naukach społecznych, redaktorki numeru 
zatytułowanego Ciało w przestrzeni społecznej przygotowały dla Państwa wybór tekstów, które umożliwią 
lepsze poznanie złożoności problematyki ciała jak przedmiotu badań socjologicznych. 
 

We would like to briefly remind 
you that  

BIOGRAPHICAL 
RESEARCH: EMOTION, 

ETHICS & PERFORMATIVE 
PRAXIS 

ESA RN03 mid-term 
conference 2012 will be held 

at the University of Lodz, 
September 14–15. 

 Find more details on:  
http://

www.europeansociology.org/
newsletter/2012/bulletin%
20february%202012.pdf 

 

Intimate Lens – Festival of Visual Anthropology and Video Art 
 

This festival is intended to promote documentary cinema with particular attention to anthropological topics 
and methodologies. The international character of the festival is both desirable and unavoidable because of 
the specific character of the discipline and of the medium of film itself. Organizers have chosen not to focus 
on specialist themes but instead to offer an array of work representing different filmic idioms and 
geographical areas of interest. The festival will have two main sections, both with no restriction on topics: 
the first one with requested movies and the second one will be a contest. The same structure is proposed 
also for the video art festival. The aim of this enrichment is to find a common language, or at least common 
intentions, about the anthropological object and the even different perspectives that may be privileged. 
Date: December 6–9, 2012 
Site: Caserta, Italy 
Deadline for Movies: September 30, 2012 
For further information, please visit: 

http://www.intimatelensfestival.com/file/Call_for_movies_2nd_Edition_Intimate_Lens_2012.pdf 
source: Internet 

QUEER SEXUALITIES 
 

Date: February 11–13, 2013 
Site: Sydney, Australia 
Topics: This conference would like to take a closer look at broad themes of queer sexualities through time 
and space, non-normative sexual constructions, and queer sexual identities from a diverse range of 
perspectives by scholars working in various academic disciplines. Papers, reports, work-in-progress, and 
workshops are invited on any aspect of Queer Studies, including issues related to the following themes: 
- Queer space, place, time, and visibility; 
- Queer being and identities; 
- Queer emotions and feelings;  
- Queer theories and theoretical approaches; 
- Queer Arts; 
- Queer histories and social scientific studies; 
- Queer politics and crisis. 
Deadline for Abstracts: September 14, 2012 
Registration fee: 285 GBP 
For further information, please visit: 

http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/gender-and-sexuality/queer-sexualities/call-for-papers/ 
source: Internet 

 

Conflict, Cooperation and 
Transformation in Everyday 

Life 
The 2012 EU SSSI 

conference took place in The 
Netherlands, July 4–6, 2012 

 
 Please download the 

programme 
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