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BIEŻĄCY 
NUMER 

Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 
OD REDAKTORA 

 
 

CAQDAS – nowoczesne 
narzędzia wspomagania 

komputerowego w 
badaniach jakościowych 

 
Jakub Niedbalski 

 
 

ARTYKUŁY 

 
 

CAQDAS a badania 
jakościowe w praktyce 

 
Grzegorz Bryda 

 
 

Badanie jakościowe w 
warunkach 

niedoszacowania czasu – 
czyli o konieczności 

"podążania na skróty". 
Organizacja procesu 

badawczego pod kątem 
zastosowania 

komputerowego wsparcia 
analizy danych 
jakościowych 

 
Maciej Brosz 

 
 

Zastosowanie 
oprogramowania Atlas.ti i 
NVivo w realizacji badań 
opartych na metodologii 

teorii ugruntowanej 
 

Jakub Niedbalski 
 
 

Próba wykorzystania 
programu komputerowego 

QDA Miner do realizacji 
projektu badawczego 
"Cztery dyskursy o 
nowoczesności – 

modernizm peryferii na 
przykładzie Łodzi (XIX–XX 

wiek)" 
 

Jacek Burski 
Kamil Brzeziński 

 
 

Techniki językoznawstwa 
korpusowego 

wykorzystywane w 
krytycznej analizie 
dyskursu. Przegląd 

 
Victoria Kamasa 

 
 

Analiza sentymentu – 
metoda analizy danych 
jakościowych. Przykład 

zastosowania oraz 
ewaluacja słownika RID i 

metody klasyfikacji Bayesa 
w analizie danych 

jakościowych 
  

Krzysztof Tomanek 
 
 

Wykorzystanie 
oprogramowania R i RQDA 

w jakościowo-ilościowej 
analizie treści orzeczeń 

Trybunału Konstytucyjnego 
 

Jan Winczorek 
 
 

Organizacja procesu 
badawczego a 

oprogramowanie do 
organizacji wiedzy i 

zarządzania projektem 
badawczym 

 
Kamil Głowacki 

 
 

Evernote: zastosowanie 
notatnika internetowego do 

badań jakościowych 
 

Artur Piszek 
Krzysztof Stachura 

 
 

RECENZJE 
 
 

Recenzja książki: 
Magdalena Kamińska (2011) 

Niecne memy. Dwanaście 
wykładów o kulturze 

Internetu. Poznań: Galeria 
Miejska Arsenał 

 
Piotr Siuda 

  
 

Recenzja książki: Tomasz 
Ferenc (2012) Artysta jako 

Obcy. Socjologiczne 
studium artystów polskich 

na emigracji. Łódź: 
Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Wydawnictwo 

Biblioteki Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej 

 
Kazimierz Kowalewicz 

 
 

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 

 

Lumsden Karen (2014) Boy 
Racer Culture. Youth, 

Masculinity, and Deviance. 
Routledge.  

Situations: Cultural Studies in the Asian Context 
Special Issue: Patterns, Rhythms, Movements: East Asian Perspectives in Cultural Geography 

 

Submissions of full-length papers, analytical essays, reflective photo-essays, ethnographic and 
autoethnographic reports on the widely conceived theme of “Patterns, Rhythms, Movements: East Asian 
Perspectives in Cultural Geography” for the Winter 2015 issue of Situations are warmly invited. This volume 
will seek to accommodate multi-faceted analytical and political ramifications of the spatial turn in cultural 
studies and related disciplines in their Asian localization(s).  
Deadline for Abstracts: August 31, 2014 
For further information, please visit: 

http://www.nova.edu/ssss/QR/Situations.pdf 
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. 
 

CALLS FOR CHAPTERS 

Microsociological Perspectives for Environmental Sociology 
 

The aim of this volume is to bring together a diverse collection of original work by scholars who creatively 
apply, draw upon, or develop microsociological perspectives to better study and understand socio-
environmental topics and issues. Examples of such perspectives include symbolic interactionism, 
Goffmanian sociology, interaction ritual theory, ethnomethodology, everyday life sociology, phenomenology, 
social practice theory, social exchange/rational choice theory, and actor-network theory, among others. 
Deadline for Abstracts: July 10, 2014 
For further information, please visit: 

http://www.academia.edu/7313795/Call_for_Abstracts_Microsociological_Perspectives_for_Environmental_Sociology 
source: Internet 

 

Marvin Garry, McHugh Susan, 
eds., (2014) Routledge 

Handbook of Human–Animal 
Studies. Routledge. 

Human Rights for “Whores,” “Thieves,” “Foreigners,” etc.: Why We Need to Protect the 
“Underserving” 

 

This volume is predicated on the position that the defense of human rights must begin with those who 
usually “fall through the cracks” because they are somehow considered to be “unworthy” by mainstream 
society. Only by defending the rights of marginalized people can we claim to truly uphold human rights and 
protect human dignity. This interdisciplinary volume welcomes academic contributions focusing on 
ethnographic research, life stories, legal discussions, policy debates, or philosophical essays, etc. 
Deadline for Abstracts: September 01, 2014 
For further information, please visit: 

http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=38712&copyownerid=66411 
source: Internet 

 

LABORATORIUM WIOSNY 
 

Termin: 27–28 września 2014 
Miejsce: Toruń 
Tematyka: To interdyscyplinarne sympozjum poświęcone jest badaniom nad współczesną muzyką, tańcem 
i ich kontekstem społeczno-kulturowym w epoce zapoczątkowanej przez „Święto Wiosny” Igora 
Strawińskiego. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 lipca 2014 
Opłata konferencyjna: 90–180 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://avant.edu.pl/sympozjum 
źródło: Internet 

 

SUKCES JAKO ZJAWISKO EDUKACYJNE 
 

Termin: 24–25 października 2014 
Miejsce: Wrocław  
Tematyka: Organizatorzy tego wydarzenia zapraszają do dyskusji nad problemem sukcesu w edukacji i 
sukcesu jako zjawiska edukacyjnego. Celem spotkania będzie prezentacja refleksji, teoretycznych 
perspektyw i praktycznych rozwiązań w tym zakresie.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 września 2014 
Opłata konferencyjna: 250–350 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/ip/wp-content/uploads/2013/08/komunikat-nr-1-FORUM-27-na-www1.pdf 
źródło: Internet 

 

Chomczyński Piotr (2014) 
Działania wychowanków 
schronisk dla nieletnich i 
zakładów poprawczych. 

Wydawnictwo UŁ. 

OJCOSTWO W ASPEKCIE SPOŁECZNO-KULTUROWYM, PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM I 
PRAWNYM 

 

Termin: 28 października 2014 
Miejsce: Cieszyn 
Tematyka: Niniejsze spotkanie stanowi kontynuację konferencji naukowych poświęconych wspólnym 
obszarom badań pedagogiki oraz etnologii i antropologii kulturowej. Tym razem głównym wątkiem dyskusji 
będzie zagadnienie ojcostwa. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2014 
Opłata konferencyjna: 250 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.us.edu.pl/konferencja-ojcostwo-w-aspekcie-spoleczno-kulturowym-psychologiczno-pedagogicznym-i-prawnym-0 
źródło: Internet 

 

OBCE/INNE 
 

Termin: 15 listopada 2014 
Miejsce: Gliwice 
Tematyka: Organizatorzy tego wydarzenia zapraszają na trzecią konferencję z cyklu poświęconego Europie 
(nieograniczonej do obszaru geograficznego), problemom tożsamości, wartości i komunikacji 
Europejczyków, kulturze zachodniej oraz cywilizacji technicznej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 września 2014 
Opłata konferencyjna: 290 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RKJO/Documents/konferencje/EMIII%20%20zaproszenie%2015.11.pdf 
źródło: Internet 

 

KULTURA I MECENAT 
 

Termin: 20–21 listopada 2014 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Celem konferencji jest próba zebrania i analizy różnych modeli współpracy sektora kultury i 
gospodarki, refleksja nad kreatywnymi partnerstwami obu dziedzin oraz międzysektorowym przepływem 
wiedzy. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 lipca 2014 
Opłata konferencyjna: 400 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.kul.pl/files/1100/public/Kultura_i_mecenat.pdf 
źródło: Internet 

  

LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA 
 

Termin: 20–21 listopada 2014 
Miejsce: Ostrów Wielkopolski 
Tematyka: Tematem niniejszej konferencji są zagadnienia wpisujące się w problematykę wspólnej 
przeszłości polsko-żydowskiej. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu kierowane jest do wszystkich 
zainteresowanych historią i religią Żydów oraz ich wkładem w kulturę różnych rejonów Polski. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2014 
Opłata konferencyjna: 120 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.synagoga.uni.wroc.pl/ 
źródło: Internet 

  

MEDIA AND FILM STUDIES 
 

Date: October 10–11, 2014 
Site: Geneva, Switzerland 
Topics: This conference aims to bring together researchers, scientists, engineers, and scholar students to 
exchange and share their experiences, new ideas, and research results about all aspects of Media and Film 
Studies. 
Deadline for Abstracts: July 01, 2014 
Registration fee: 450–700 USD 
For further information, please visit:  

http://www.icmfs.org/ 
source: Internet 

 

ONE CENTURY OF RECORD LABELS – MAPPING PLACES, STORIES, AND COMMUNITIES OF 
SOUND 

 

Date: November 06–07, 2014 
Site: Newcastle upon Tyne, UK 
Topics: The aim of the conference is to gather a variety of perspectives on the past and present legacy of 
record labels, and to examine their changing status and relevance in an age of increasing dematerialization.  
Deadline for Abstracts: July 04, 2014 
For further information, please visit:  

http://www.iaspm.org.uk/one-century-of-record-labels-mapping-places-stories-and-communities-of-sound/ 
source: Internet 

 

PUBLIC SPACES AND PRIVATE LIVES IN THE CONTEMPORARY CITY 
 

Date: November 19–21, 2014 
Site: Lisbon, Portugal 
Topics: Today, there is a renewed interest in urban issues and urban questions have gained a new focus in 
public policies and public debate. Themes such as public spaces, suburbs, urban security, ways of 
inhabiting, urban inequalities, etc. returned to the sociological debate with an unexpected force in 
globalization times. 
Deadline for Abstracts: June 30, 2014 
Registration fee: 20–40 EUR  
For further information, please visit:  

http://www.europeansociology.org/research-networks/rn37-urban-sociology/234-rn37-news.html 
source: Internet 

 

Romanienko Lisiunia (2014) 
Degradation Rituals. Our 
Sadomasochistic Society. 

Palgrave Macmillan..  

CRIME SCENE: OFFENDER, VICTIM, AND BYSTANDER 
 

Date: March 11–12, 2015 
Site: Ariel, Israel 
Topics: In addition to addressing issues concerning offenders and victims, this conference aims to shed 
some light on the role of bystander in facilitation and prevention of crimes, acts of violence, harassment, and 
bullying.  
Deadline for Abstracts: August 30, 2014 
Registration fee: 50–150 USD 
For further information, please visit:  

http://www.ariel.ac.il/projects/crime-scene 
source: Internet 

 

9th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIOLOGY 
 

Date: May 04–07, 2015 
Site: Athens, Greece 
Topics: The aim of this conference is to bring together scholars and students from all areas of Sociology, 
Social Work, and other related fields. Theoretical and empirical research papers will be considered. 
Deadline for Abstracts: October 06, 2014 
Registration fee: 300 EUR 
For further information, please visit:  

http://www.atiner.gr/2015/CALL-SOC.htm 
source: Internet 

 

GENDER NIEMILE WIDZIANY? SPOŁECZNO-KULTUROWE WYMIARY PŁCI W PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

 

Termin: 04 grudnia 2014 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Gender jest pojęciem, które od kilkudziesięciu lat zakorzenione jest w słowniku nauk 
społecznych. Socjologia pozostaje niezmiennie zainteresowana społeczno-kulturowymi aspektami płci, gdyż 
łączą one ze sobą poziom doświadczeń jednostkowych z poziomem makrospołecznym. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2014 
Opłata konferencyjna: 160 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  
http://www.pts.wroclaw.pl/konferencja-gender-niemile-widziany-%E2%80%93-spo%C5%82eczno-kulturowe-wymiary-p%C5%82ci

-w-przestrzeni-publicznej-i 
źródło: Internet 

 

Polskie Towarzystwo Socjologiczne przyznało nagrodę im. Stanisława Ossowskiego za rok 2013 dr 
Jakubowi Niedbalskiemu za książkę pt. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. 

Gratulujemy! 
 

CALL FOR PAPERS 

KONFERENCJE 

SZTUKA W STROJU, STRÓJ W SZTUCE 
 

Termin: 15 stycznia 2015 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Konferencja jest kontynuacją spotkania pod tytułem „Strój – zwierciadło kultury”. Nadchodzące 
wydarzenie ma na celu poszerzenie obszaru badań, zwłaszcza o zagadnienia związane z estetyczną i 
symboliczną funkcją stroju oraz jego relacjami z innymi dziedzinami sztuki.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2014  
Opłata konferencyjna: 60 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://m2.facebook.com/events/1480397165528947?_rdr 
źródło: Internet 
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