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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! 
 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 

 

De Cássia Vieira Cardoso 
Ryzia, Companion 

Michèle, and Marras Stefano 
Roberto, eds., (2014) Street 

Food. Culture, Economy, 
Health, and Governance. 

Routledge. 

Journal of Family Theory & Review 
Special Issue: Innovative Methodologies in Family Scholarship 

 

The purpose of this Special Issue is to advance family scholarship by promoting innovative methods that 
can be applied to family research. Each paper will present a quantitative, qualitative, or mixed-method 
approach that is innovative to family studies and review the research that follows from that methodology. 
Deadline for Submissions: August 01, 2014 
For further information, please visit: 

http://www.ncfr.org/sites/default/files/downloads/news/innovative_methods_call_for_papers.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. 
 

CALL FOR SPECIAL ISSUES 

Writing From Below 
Special Issue: Contamination From Above 

 

Binaries are tempting and neat, hierarchies so efficient and exact; the sense they offer for sense-making is 
almost inescapable. Presence/absence, self/other, homo/hetero, well/sick, inside/outside, lawful/criminal: 
this is a list that could never end. When we write from below, staking out a discursive space for the voices or 
the marginalized and unheard, we are marking lines, looking for something that is not that thing. When we 
write from below, or from not quite where we are, we must always consider the strange and uncertain ways 
in which we are contaminated from above. 
Deadline for Submissions: February 02, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.lib.latrobe.edu.au/ojs/index.php/wfb/announcement/view/15 
source: Internet 

 

Elkington Sam, Stebbins 
Robert A. (2014) The Serious 

Leisure Perspective. An 
Introduction. Routledge. 

Kultura i Edukacja 
Numer tematyczny: Tribute to Profesor Ryszard Borowicz 

 

Redakcja „Kultury i Edukacji” pragnie zaprosić Państwa do współpracy przy bardzo szczególnym wydaniu 
pisma. Numer ten zostanie w całości poświęcony pamięci zmarłego wiosną Profesora Ryszarda Borowicza 
– Redaktora Naczelnego KiE. Ryszard Borowicz był nie tylko naszym Przyjacielem, lecz także – przede 
wszystkim – bardzo cenionym socjologiem i pedagogiem. Redakcja KiE zaprasza Państwa do nadsyłania 
tekstów odnoszących się do dorobku Profesora Ryszarda Borowicza. 
Termin nadsyłania tekstów: 15 września 2014 
Więcej informacji na stronie internetowej: 

http://www.kultura-i-edukacja.pl/cfp4_2014 
źródło: Internet 

 

Journal of Mixed Methods Research 
 

The Journal of Mixed Methods Research publishes both theoretical and empirical articles that focus on 
advancing the field of mixed methods research. The editors invite submission of special issue proposals that 
are congruent with the journal’s purpose. Special issues should be conceptually integrated to address a 
substantial issue in the field that has broad interest to journal readers.  
Deadline for Proposals: ongoing 
For further information, please visit: 

http://mmr.sagepub.com/site/includefiles/JMMR_CFP_SI2014.pdf 
source: Internet 

 

Visiting International Fellowship in Social Research Methods 
 

The Department of Sociology at the University of Surrey, Guildford, UK, has established a Visiting 
International Fellowship (VIF) to foster the development of sociological research methods. The awards are 
open to those who would value the opportunity to advance methodological understanding, for example by 
reflecting on methods used in previous empirical research, by validating existing or new methodological 
procedures, or by reviewing and synthesizing methodological approaches. The VIF is intended for 
established scholars, who are at least 5 years post doctorate. 
Deadline for Applications: September 30, 2014 
For further information, please visit: 

http://www.surrey.ac.uk/sociology/research/visitinginternationalfellowship/ 
source: Internet 

 

Chomczyński Piotr, 
Dymarczyk Waldemar, Ferenc 
Tomasz, red., (2014) Wojna, 

obraz, propaganda. 
Socjologiczna analiza 
plakatów wojennych. 

Wydawnictwo UŁ. 

TAJEMNICA W LITERATURZE, JĘZYKU I KULTURZE 
 

Termin: 16–17 października 2014 
Miejsce: Piotrków Trybunalski 
Tematyka: Tematem konferencji jest tajemnica w ujęciu literackim, językowym i kulturowym. Rozważania 
wokół podjętego zagadnienia umożliwią analizę tej kategorii w psycholingwistycznym, socjolingwistycznym, 
etnolingwistycznym, a także antropologicznym opisie. Wystąpienia uczestników dotyczące tajemnicy 
pozwolą zgłębić ją, odkryć i uchwycić w szerokim kontekście znaczeń. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2014 
Opłata konferencyjna: 500 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://wfh.unipt.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1044:akt-konfernecja-tajemnica-w-
literaturze&catid=211:przyklad 

źródło: Internet 
 

PRZEMIANY WSPÓŁCZESNOŚCI: CIAŁO, ZDROWIE, PRACA 
W DYSKURSIE HUMANISTYCZNYM I MEDYCZNYM 

 

Termin: 17 października 2014 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: Konferencja powinna pozwolić na pogłębioną analizę funkcjonowania fenomenu ciała w różnych 
społecznych kontekstach i momentach. Zaproszenie do udziału w dyskusji kierowane jest do prelegentów, 
którzy w swoich wystąpieniach chcieliby poruszyć zagadnienia zdrowia i choroby, a także rozmaitych 
zabiegów, jakim poddawane jest ciało (ze względów medycznych, zawodowych, estetycznych, 
obyczajowych). 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 września 2014 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.przemianywspolczesnosci.cba.pl/ 
źródło: Internet 

 

POMIĘDZY – WŚRÓD – RAZEM 
 

Termin: 17–19 października 2014 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Celem konferencji jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej aktualnego stanu badań 
naukowych nad psychoterapią Gestalt. Organizatorom tego wydarzenia zależy szczególnie na tym, aby 
zachęcić polskich psychoterapeutów do wzięcia udziału w już uruchomionych międzynarodowych badaniach 
naukowych oraz zainspirować do tworzenia własnych projektów badawczych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 lipca 2014 
Opłata konferencyjna: 590–740 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://konferencjaptpg.pl/ 
źródło: Internet 

  

PORNE GRAPHOS 
PORNOGRAFIA W PERSPEKTYWIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 

 

Termin: 23 października 2014 (termin konferencji podany jest orientacyjnie, właściwy termin zostanie 
ogłoszony w październiku) 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Pornografia często uważana jest za obsceniczną, dewiacyjną dziedzinę, której konsumpcję 
należy utrzymywać w sekrecie, a samo istnienie prężnego przemysłu pornograficznego – pozostawiać na 
granicy społecznej świadomości. Panuje zasada: nie mówić, nie pytać. Co jednak, gdy pornografia przestaje 
być sprawą wyłącznie prywatną? 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2014 
Opłata konferencyjna: 50–150 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://queer.uw.edu.pl/?p=1711 
źródło: Internet 

  

FACES OF MASCULINITY 
 

Date: December 17–18, 2014 
Site: Sosnowiec, Poland 
Topics: The leading theme of this year’s meeting is: faces of masculinity. This conference especially 
focuses, but is not limited to, the concept of masculinity. It is addressed to theoreticians and researchers 
from different academic disciplines, such as linguistics, literary science, psychology, sociology, 
communication studies, and philosophy. 
Deadline for Abstracts: October 15, 2014 
Registration fee: no registration fee 
For further information, please visit:  

http://ija.us.edu.pl/index.php/aktualnosci-new/28-ssm2014 
source: Internet 

 

Le Clair Jill M., ed., (2014) 
Disability in the Global Sport 
Arena. A Sporting Chance. 

Routledge. 

DOING AUTOETHNOGRAPHY 
 

Date: February 26 – March 01, 2015 
Site: San Angelo, USA 
Topics: Potential performances, papers, and extended abstracts might engage autoethnographic 
approaches on a variety of topics (e.g., gender, sexuality, race, education), address autoethnography on 
theoretical or methodological levels, work to further aspects of autoethnography (or autoethnography in 
general), and/or interrogate practices in autoethnographic methods.  
Deadline for Abstracts: November 15, 2014 
Registration fee: no registration fee 
For further information, please visit:  

http://doingautoethnography.org/ae/cfp.html 
source: Internet 

 

DIALOGUES AND BRIDGES FOR INTERCULTURAL HEALTH 
 

Date: March 18–20, 2015 
Site: Yucatan, Mexico 
Topics: Abstracts for oral papers, symposia, or poster presentations are invited from all disciplines related 
to qualitative health research. 
Deadline for Abstracts: September 15, 2014 
Registration fee: 80–350 USD 
For further information, please visit:  

http://www.4global-qhr.uady.mx/ 
source: Internet 

 

RETORYKA I NORMY KOMUNIKACJI 
 

Termin: 24–25 listopada 2014 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Od starożytności do czasów obecnych sformułowano wiele sugestii i zaleceń dotyczących zasad 
skutecznej perswazji. Oprócz podejścia normatywnego, dla współczesnych badań interesujące jest także 
podejście opisowe: jakie standardy, praktyki i normy kulturowe dotyczące komunikacji perswazyjnej 
powstały na przestrzeni wieków? Jak obecnie się one zmieniają? Jakie nowe normy i oczekiwania kształtują 
teraz komunikację perswazyjną? 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2014 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.retoryka.edu.pl/ 
źródło: Internet 

 

CALLS FOR PAPERS 

VISITING INTERNATIONAL FELLOWSHIP 2015 

MARIA OSSOWSKA: KONTEKSTY I INSPIRACJE  
KONFERENCJA W CZTERDZIESTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI 

 

Termin: 24–25 października 2014 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Oryginalność prac Marii Ossowskiej polegała na uwolnieniu refleksji nad zjawiskami moralnymi i 
ocennymi od moralizowania i oceniania właśnie. Jej program nauki o moralności opierał się na założeniu, że 
zjawiska te trzeba opisywać, analizować, systematyzować i porównywać tak samo, jak ma to miejsce w 
innych dyscyplinach naukowych.  
 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłaszanie się do Sekretarza 
Konferencji, mgr Małgorzaty Mieszkowskiej, celem zapewnienia sobie miejsca i dalszych materiałów: 
m.mieszkowska@isns.uw.edu.pl. 
 

Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 
http://ossowska.isns.uw.edu.pl/konferencja.html 

źródło: Internet 
 

KONFERENCJE 

INSTRUMENT W LITERATURZE, JĘZYKU I KULTURZE 
 

Termin: 14–15 stycznia 2015 
Miejsce: Piotrków Trybunalski 
Tematyka: Temat konferencji można rozpatrywać co najmniej w dwóch znaczeniach – po pierwsze, 
instrument jako narząd, na przykład głosu, po drugie, jako sprzęt muzyczny (flet). Rozważania uczestników 
konferencji umożliwią przyjrzenie się kategorii „instrument” w różnych ujęciach interdyscyplinarnych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2014 
Opłata konferencyjna: 500 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://wfh.unipt.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1045 
źródło: Internet 

 

MUSIC AND CULTURAL STUDIES CONFERENCE 
 

Date: May 07–09, 2015 
Site: Istanbul, Turkey 
Topics: This conference aims to trace the tracks of the dialectic correlation between music and culture. 
Artistic crops of this correlation from the very ancient roots of the communication with sound to the 
contemporary state are among the field of interest of the conference. 
Deadline for Abstracts: ongoing 
Registration fee: 250 EUR 
For further information, please visit:  

http://www.musicultconference.org/2013/08/musicult-14-conference.html#more 
source: Internet 

 

ESA 2015 
DIFFERENCES, INEQUALITIES, AND SOCIOLOGICAL IMAGINATION 

 

Date: August 25–28, 2015 
Site: Prague, Czech Republic 
Topics: We live in an era in which new forms of domination call for a reframing of the questions sociology 
has tackled since it came into being. We need to work together to examine the intricate interweave of social, 
cultural, economic, and political dynamics contained in the processes of change occurring in the XXI 
century. We need to renew our sociological imagination.  
Deadline for Abstracts: ongoing 
For further information, please visit:  

http://www.europeansociology.org/conferences.html 
source: Internet 

 

Richardson Niall, Locks Adam 
(2014) Body Studies: The 

Basics. Routledge.  

Leckey Robert (2014) After 
Legal Equality. Family, Sex, 

Kinship. Routledge. 
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