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BIEŻĄCY 
NUMER 

Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 

OD REDAKTORÓW 

 
 

Proces transformacji w 
doświadczeniach 

biograficznych 
 

Kaja Kaźmierska 
 
 

ARTYKUŁY 
 
 

Z klasy robotniczej do 
pomocy społecznej. 

Biograficzne doświadczenia 
dawnych "beneficjentów 

socjalizmu" w 
postindustrialnym polskim 

mieście 
 

Agnieszka Golczyńska-
Grondas 

Małgorzata Potoczna 
 
 

Nostalgia jako narzędzie 
krytyki transformacji. Mit 

dobrego właściciela w 
opowieściach pracowników 

fabrycznych 
  

Karolina Mikołajewska-Zając 
 Joanna Wawrzyniak 

 
 

Biographical Experiences of 
Post-Socialist 

Transformation in Corporate 
Business: Doing the 

Neoliberal Path  
 

Markieta Domecka 
 
 

Klasa średnia a 
perspektywa biograficzna. 

Empiryczne studium 
przypadku 

 
Jacek Burski 

 
 

Normalisation of 
Precariousness? 

Biographical Experiences of 
Young Workers in the 

Flexible Forms of 
Employment in Poland 

 
Adam Mrozowicki 

 
 

Potencjały bezładu i 
cierpienia w biografiach 

młodych kobiet 
wchodzących w świat sztuki 

i medycyny 
 

Katarzyna Waniek 
 
 

Lawyering in Transition. 
Post-Socialist 

Transformations in 
Autobiographical Narratives 

of Polish and Russian 
Lawyers  

 
Rafael Mrowczynski 

 
 

Doświadczenie biograficzne 
życia w dwóch kulturach. 

Studium biograficzne 
przypadku  

 
Joanna Wygnańska 

 
 

Urzędnik kontra menadżer – 
przemiany roli kierownika 

instytucji kultury  
 

Patrycja Kruczkowska 
 
 

RECENZJE 

 
 

Recenzja książki: Sylwia 
Urbańska (2015) Matka 
Polka na odległość. Z 

doświadczeń migracyjnych 
robotnic 1989–2010. Toruń: 
Wydawnictwo Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika  
 

Katarzyna Dębska 
 
 

Recenzja książki: Anna 
Wylegała (2014) 

Przesiedlenia a pamięć. 
Studium (nie)pamięci 

społecznej na przykładzie 
ukraińskiej Galicji i polskich 
"Ziem odzyskanych". Toruń: 

Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika  
  

Małgorzata Głowacka-Grajper 
 

 
Zapraszamy Państwa do 

nadsyłania informacji 
dotyczących wydarzeń 

związanych z socjologią  
jakościową na adres 

internetowy: 
aktualnosci.psj@gmail.com 

 

Demeter Press 
Special Issue: Mothers as Keepers and Tellers of Origin Stories 

 

This collection will provide safe space for diverse critical perspectives and discussion about the keeping or 
telling of children’s origin stories as a part of contemporary mothering labor. It encourages dialogue about a 
mothering issue that is often unaddressed, in part due to remaining patriarchal expectations about what 
makes a family and/or a mother. 
Deadline for Submissions: August 01, 2016 
For further information, please visit: 

http://tqr.nova.edu/wp-content/uploads/2016/05/keeperscfp-extended.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 PAPERS 

PRZEMOC I AGRESJA W POLSCE. DIAGNOZA ‒ UWARUNKOWANIA ‒ PREWENCJA 
 

Termin: 19 listopada 2016 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: Przemoc i agresja domowa; Przemoc i agresja w mass mediach; Przemoc i agresja w miejscu 
pracy; Przemoc i agresja w środowisku rówieśniczym; Przemoc i agresja w szkole; Przemoc religijna; 
Przemoc w instytucjach zamkniętych; Przemoc w otoczeniu społecznym; Autoagresja. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 października 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

https://www.facebook.com/events/223415481365013 
źródło: Internet 

 

Urban Education Studies Series 
 

This series focuses on contemporary and historical issues related to teaching and learning across the 
spectrum of urban education. The primary objective is to publish new knowledge focused on education 
scholarship that can improve our understandings of cultivating student success and addressing education 
barriers. 
Deadline for Submissions: ongoing 
For further information, please visit: 

http://www.nova.edu/ssss/QR/QR18/urban.pdf 
source: Internet 

 

Discourse, Ideology, and Political Economy 
 

Within the multitude of approaches in the field of discourse studies, the question of how ideology, power, 
and authority operate in and through discourse(s) takes a special place. Whether it is the study of how 
power is (re)produced in micro-practices and interactions, the analysis of inequality and dominance in macro
-structures, or the investigation of the functioning of ideology in texts, spoken communication, gestures, or 
pictures—these topics have been an integral part of many research traditions on the intersection of 
language and society. 
Date: January 17‒19, 2017 
Site: Valencia, Spain 
Deadline for Application: September 20, 2016 
For further information, please visit: 

http://www.discourseanalysis.net/wiki.php?wiki=en::Events&id=1851&rank=2 
source: Internet 

 

(PRO)OBYWATELSKI SAMORZĄD: PRAKTYKI, TEORIE, WYZWANIA 
 

Termin: 08‒09 grudnia 2016 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Samorządy terytorialne powinny służyć obywatelom. Jednak działania władz samorządowych 
cechuje czasem mała skuteczność i marnowanie potencjału tkwiącego w społecznościach lokalnych. 
Problem ten stale wywołuje dyskusje na temat jakości polityki lokalnej i wyzwań stojących przed 
samorządami. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 października 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://wh.uci.agh.edu.pl/konferencje/proobywatelski-samorzad/ 
źródło: Internet 

 

MARGINALIZACJA A ROZWÓJ SPOŁECZNY ‒ MIĘDZY TERAŹNIEJSZOŚCIĄ I PRZESZŁOŚCIĄ 
 

Termin: 15‒16 listopada 2016 
Miejsce: Szczecin 
Tematyka: Konferencja stanowi próbę całościowego spojrzenia na wzajemne uwarunkowania i 
konsekwencje społeczne procesów marginalizacji oraz rozwoju społecznego ze szczególnym 
uwzględnieniem doświadczeń polskich w kontekście współczesnym i historycznym. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lipca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://marginalizacja.whus.pl/ 
źródło: Internet 

 

RELIGIA A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI Z PERSPEKTYWY NAUK SPOŁECZNYCH 
 

Termin: 17‒19 listopada 2016 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Integracyjne i dezintegracyjne funkcje religii w konfliktach współczesnego świata; Religie w 
dyskursie społecznym; Religia a migracja, imigranci i uchodźcy; Instytucje religijne i agendy religii 
alternatywnych w przestrzeni publicznej; Wielokulturowość świata a religie; Religia a dobrostan społeczny. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lipca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://wh.uci.agh.edu.pl/konferencje/religia/ 
źródło: Internet 

 

Grogan Sarah (2016) Body 
Image. Routledge. 

CALL FOR BOOK CHAPTERS 

WIELOWYMIAROWOŚĆ ODDZIAŁYWAŃ RESOCJALIZACYJNYCH W PRACY PENITENCJARNEJ 
 

Termin: 24‒25 października 2016 
Miejsce: Opole 
Tematyka: Zjawisko przestępczości, jego przyczyny i przeciwdziałanie stanowi istotny przedmiot 
współczesnych dyskursów podejmowanych w środowisku teoretyków i praktyków. Wiodącą kwestią tych 
problemów niezmiennie pozostaje sposób postępowania ze sprawcami czynów karalnych.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://inp.uni.opole.pl/konferencje-resocjalizacja/ 
źródło: Internet 

 

MARKI I ZNAKI TOWAROWE W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM 
 
Termin: 24‒25 listopada 2016 
Miejsce: Poznań 
Tematyka: Tematyka konferencji koncentruje się wokół roli i znaczenia marek oraz znaków towarowych we 
współczesnym, zdominowanym przez konsumpcję świecie. Zasadniczym jej celem jest zarówno ujęcie 
retrospektywne powyższej problematyki, jak i podejście interdyscyplinarne, z uwzględnieniem różnych 
punktów odniesienia. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.pthg.pl/index.php/45-konferencja-marki-i-znaki-towarowe-w-spoleczenstwie-konsumpcyjnym 
źródło: Internet 

 

Warsztaty skierowane są do doktorantów i pracowników instytucji naukowych, a także do przedstawicieli 
instytucji, organizacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw oraz wszystkich, którzy poszukują metodologicznych i 
tematycznych źródeł inspiracji we własnej pracy. 
Terminy: 18, 19 i 26 listopada oraz 10 grudnia 2016 
Miejsce: Poznań 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 lipca 2016 
Więcej informacji na temat warsztatów na stronie internetowej:  

http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/warsztaty/ 
źródło: Internet 

 

IDENTYFIKACJE NARODOWE, ETNICZNE I REGIONALNE WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE. TEORIA I 
PRAKTYKA BADAWCZA 

 

Termin: 12‒13 października 2016 
Miejsce: Poznań 
Tematyka: Celem konferencji jest dyskusja nad współczesnymi stanowiskami teoretycznymi i podejściami 
metodologicznymi odnoszącymi się do pojęć tożsamości i identyfikacji, uwarunkowaniami ich powstawania, 
relacjami między nimi, a także kwestią zasadności podejmowania problematyki tożsamościowej wraz z 
dylematami, które towarzyszą zastosowaniom analitycznym tych terminów. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 lipca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/identyfikacje/ 
źródło: Internet 

 

QUALITATIVE METHODS AND RESEARCH TECHNOLOGIES 
 

Date: September 01‒03, 2016 
Site: Cracow, Poland 
Topics: As technology becomes more advanced and pervasive, we must question its influence on our 
society, on our interactions, and on our research methods and data. 
For further information, please visit: 

http://www.esa-cracow.pl/ 
source: Internet 

 

WINTER SCHOOL 

WARSZTATY METODOLOGICZNE 

KONFERENCJE 

EXPANDING UNIVERSES. 
EXPLORING TRANSMEDIAL & TRANSFICTIONAL WAYS OF WORLD-BUILDING 

 

Date: September 23‒25, 2016 
Site: Cracow, Poland 
Topics: It is no doubt that with the dynamic evolution of fantastic narratives a world-centered model of 
storytelling has started to proliferate, changing the way one can interact with fictional representations of 
worlds in literature, movies, video games, comic books, any other media.  
Deadline for Abstracts: June 30, 2016 
For further information, please visit: 

https://transmedialstudies.wordpress.com/ 
source: Internet 

 

ENVIRONMENTAL, CULTURAL, ECONOMIC & SOCIAL SUSTAINABILITY  
 

Date: January 19‒21, 2017 
Site: Niteroi, Brazil 
Topics: Theme 1: Environmental Sustainability; Theme 2: Sustainability in Economic, Social, and Cultural 
Context; Theme 3: Sustainability Policy and Practice; Theme 4: Sustainability Education. 
Deadline for Abstracts: December 19, 2016 
For further information, please visit: 

http://onsustainability.com/2017-conference/call-for-papers 
source: Internet 

 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 
 

Vandebroeck Dieter (2016) 
Distinctions in the Flesh. 

Routledge. 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 

 

Konecki Krzysztof T. (2016) Is 
the Body the Temple of the 

Soul? Jagiellonian University 
Press. 
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