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NUMER 

Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 

ARTYKUŁY 
 
 

Domowe miejsca – próba 
zarysowania emocjonalnej 

mapy mieszkania 
 

Kubacka Małgorzata 
 
 

Podłużne badanie 
jakościowe doświadczenia 

wolontariuszy sprawujących 
opiekę nad pacjentami w 

ramach programu 
profilaktyki powikłań 
hospitalizacji osób 

starszych na oddziale 
chorób wewnętrznych – 
Projekt Zdrowy Kontakt  

 
Weronika Kałwak 

Anna Bańbura 
Oliwia Głowacz 

Stanisław Górski 
Klaudia Kawa 

Paulina Knutelska 
Michał Nowakowski 

Małgorzata Opoczyńska  
 
 

Zagadka społeczeństwa 
terapeutycznego: historia, 

konteksty, praktyka  
 

Łukasz Andrzejewski 
 
 

Maur jako obcy w 
Hiszpanii? Między 

swojskością a 
odmiennością  

 
Maja Biernacka 

 
 

Prezentacje klasztorów i 
autoprezentacje mnichów 
na cysterskich stronach 

WWW – w stronę 
sekularyzacji 

semantycznej?  
 

Marcin Jewdokimow 
 
 

Is Atheism a Religion? On 
Socio-Anthropologic 

Cognitive Imperialism and 
Problems That Follow  

 
Radosław Tyrała 

 
 

RECENZJE 

 
 

Recenzja książki: Fritz 
Schütze (2016) 

Sozialwissenschaftliche 
Prozessanalyse. 

Grundlagen der qualitativen 
Sozialforschung, Hrsg. 
Werner Fiedler, Heinz-

Hermann Krüger. Opladen–
Berlin– Toronto: Verlag 

Barbara Budrich  
 

Danuta Urbaniak-Zając 
 
 

Recenzja książki: Desperak 
Iza, Kuźma Inga, red. (2016) 

Kobiety niepokorne. 
Reformatorki – 
buntowniczki – 

rewolucjonistki,. Łódź: 
Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego 
 

Krystyna Dzwonkowska-
Godula 

 
 

Recenzja książki: Rafał 
Wiśniewski (2016) 

Transgresja kompetencji 
międzykulturowych. 

Studium socjologiczne 
młodzieży akademickiej. 
Warszawa: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego  

 
Agata Rozalska 

 
 

Recenzja książki: Anna 
Kacperczyk (2016) 

Społeczne światy. Teoria – 
empiria – metody badań. Na 

przykładzie społecznego 
świata wspinaczki. Łódź: 

Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego 

 
Adam Kosznicki 

 

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 BOOK PROPOSALS 

Almila Anna-Mari, Inglis 
David, eds. (2017) The 
Routledge International 

Handbook to Veils and Veiling 
Practices. Routledge. 

 
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do Łodzi na VIII konferencję organizowaną przez  

The European Society for the Study of Symbolic Interaction 
 

Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry 
 

The conference theme, Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry, draws upon an 
interactionist standpoint as well as ethnographic research in order to investigate the richness, complexity, 
and diversity of everyday life. It calls upon participants to assess and extend our understanding of human 
knowing and acting, as well as the theoretical, methodological, and conceptual dimensions of the 
sociological venture.  
The tentative conference program has plenary sessions with keynote speakers, regular sessions, and pre-
conference interdisciplinary workshops, as well as exhibitions addressed to the general public. 
Więcej informacji na stronie internetowej: 

http://www.eusssi2017.uni.lodz.pl/ 
 

Vernon Series in Sociology 
 

Proposals for monographs and collections of essays for our book in Series in Sociology are invited. The 
series welcomes proposals on a wide range of topics related to sociology and sociological research. 
Deadline for Submissions: ongoing 
For further information, please visit:  

https://www.britsoc.co.uk/umbraco/plugins/umbracoContour/files/09d926d8-0c32-4f6b-a913-b5fcb4eb9857/
Call_Sociology_general_nov16.pdf 

source: Internet 
 

ZNACZENIE MITÓW I SYMBOLI W DYSKURSIE INTERDYSCYPLINARNYM 
 

Termin: 27 maja 2017 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej głównym celem jest metodologiczny namysł 
nad szeroko rozumianą problematyką symboli i mitów w dyskursach akademickich.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 maja 2017 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

https://www.facebook.com/Znaczenie-mit%C3%B3w-i-symboli-Konferencja-naukowa-182581255574882/?fref=ts 
źródło: Internet 

 

MIŁOŚĆ I EROTYZM W KULTURZE 
 

Termin: 02 czerwca 2017 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: Fenomen miłości i erotyzmu w kulturze, a także jego dawne i współczesne przedstawienia – to 
podstawa problematyki, która stanie się przedmiotem dyskusji podczas konferencji. Wśród tematów znajdą 
się zarówno transformacje przedstawiania miłości i erotyzmu w tekstach kultury, perspektywa semiotyczna, 
jak również obecność podjętego zagadnienia w popkulturze i nowych mediach. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 kwietnia 2017 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

https://miloscwkulturze.wordpress.com/ 
źródło: Internet 

 

SPOŁECZNE GRANICE PRACY 
 

Termin: 27‒28 października 2017 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: Dyskusja skoncentrowana zostanie na problematyce metodologicznych i praktycznych 
problemów badań pracy oraz zatrudnienia. Organizatorom zależy na uchwyceniu uniwersalnych problemów 
badań środowiska pracy oraz specyfiki zatrudnienia pracowników w firmach prywatnych, w tym w 
korporacjach, oraz w sektorze publicznym w różnych krajach i regionach. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2017 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.socialboundariesofwork.lh.pl/pl/ 
źródło: Internet 

 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 
 

Nowicka-Franczak Magdalena 
(2017) Niechciana debata. 

Spór o książki Jana Tomasza 
Grossa. Sedno. 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 

 

Lomsky-Feder Edna, Sasson-
Levy Orna (2017) Women 
Soldiers and Citizenship in 

Israel. Gendered Encounters 
with the State. Routledge. 

PORTRET TRUMIENNY A NOWE PERSPEKTYWY BADAWCZE 
 

Termin: 08‒09 czerwca 2017 
Miejsce: Bydgoszcz 
Tematyka: Naukowa debata określi aktualny stan badań, poszerzy dotychczasową wiedzę, a przede 
wszystkim zaproponuje aktualne punkty widzenia na genezę i funkcję „nieboszczykowskich wizerunków”. 
Wzbogaci faktografię o nowe szczegóły historyczne i materiałoznawcze oraz przybliży współczesną 
problematykę konserwatorską. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 07 maja 2017 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.ihism.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_historii_stosunkow/konferencje_ihism 
źródło: Internet 

 

Organization 
Special Issue: Organizational Powers of Digital Media 

 

This call for papers invites an exploration of the organizational powers of digital media through an 
engagement with contemporary digital media studies. It builds on a number of endeavors to promote a 
conversation between media and organization studies on the question of digital media and organization.  
Deadline for Submissions: January 31, 2018 
For further information, please visit:  

http://journals.sagepub.com/pb-assets/cmscontent/ORG/ORG-Call-for-papers-organizational-powers-digital-media.pdf 
source: Internet 

 

CALL FOR PAPERS 

SZTUKA PODRÓŻOWANIA, CZYLI TURYSTYKA W ŚWIECIE KULTURY 
 

Termin: 06 czerwca 2017 
Miejsce: Opole 
Tematyka: Nie jest tajemnicą ani żadnym odkryciem, że muzeum z turystyką łączy więź. Ciekawym 
zagadnieniem pozostaje natomiast pytanie o charakter tej więzi, jej jakość i przyszłość. W płynnej, 
ponowoczesnej rzeczywistości konsumeryzmu zdaje się, że zarówno muzealnictwo, jak i turystyka 
redefiniują swoją relację to zbliżając, to oddalając się od siebie jednocześnie. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 kwietnia 2017 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://socjologia.uni.opole.pl/sztuka-podrozowania-czyli-turysta-w-swiecie-kultury/ 
źródło: Internet 

 

SOCIAL AND ETHICAL DIMENSIONS OF CHANGES 
 

Date: May 05, 2017 
Site: Rzeszow, Poland 
Topics: The conference is aimed at researchers, graduate students, and students. In particular, the theme 
of the conference may be of interest for philosophers, sociologists, media experts, economists, as well as all 
those who are interested in the broad subject of this interdisciplinary meeting. 
Deadline for Abstracts: April 01, 2017 
For further information, please visit: 

http://www.soc.univ.kiev.ua/en/news/scientific-conference-social-and-ethical-dimensions-changes-iv-edition 
source: Internet 

 

2017 EU SSSI CONFERENCE 

FEAST AS A MIRROR OF SOCIAL AND CULTURAL CHANGES 
 

Date: September 28‒30, 2017 
Site: Cracow, Poland 
Topics: The phenomenon of the feast and its analysis provides exceptionally precious material for 
researching social and cultural changes, including the influence of urbanization on rural feasts. It allows us 
to look, at the same time, at the traditional and new elements of a particular culture, which coexist next to 
each other or with each other. 
Deadline for Abstracts: April 23, 2017 
For further information, please visit: 

https://feastconference2017.wordpress.com/ 
source: Internet 

 

KONFERENCJE 

DZIECI I MŁODZIEŻ W KRĘGU KULTURY POPULARNEJ 
 

Termin: 22‒23 czerwca 2017 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Jak funkcjonują w literaturze dziecięcej wampiry, zombie, wilkołaki i inne figury grozy? Dlaczego 
Kraina Lodu jest tak popularna wśród dzieci? Na czym polega fenomen gwiazd Disneya? Co śmieszy dzieci 
w Shreku? Dla kogo jest Monster High? Co wyróżnia kryminały i horrory dla niedorosłych? Organizatorów 
interesują odpowiedzi na pytania, które wynikają bezpośrednio z przekonania o traktowaniu dziecka jako 
istotnego i pełnoprawnego uczestnika kultury popularnej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 maja 2017 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://tricksterzy.pl/dzieci-i-mlodziez-w-kregu-kultury-popularnej-konferencja-naukowa/ 
źródło: Internet 

 

ZOOTANATOS 
 

Termin: 25‒26 września 2017 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: Konferencja ma na celu zaprezentowanie dawnych i współczesnych zootanatologii, czyli tematu 
śmierci zwierząt w jej różnych formach i przejawach. W centrum zainteresowania znajdzie się refleksja 
naukowa na temat śmierci/umierania zwierząt w różnych okolicznościach i w warunkach naturalnych w 
wieloaspektowym kontekście filozoficznym, etycznym, kulturowym, społecznym, psychologicznym, 
etnograficznym, religijnym i innych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 maja 2017 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.ifw.us.edu.pl/zootanatos-iii-interdyscyplinarna-konferenca-naukowa-z-cyklu-czlowiek-innyobcy-byt/ 
źródło: Internet 

 

WOMEN AGAINST DOMINATION AND OPPRESSION. FEMINIST PERSPECTIVE 
 

Date: October 06‒08, 2017 
Site: Lodz, Poland 
Topics: The aim of the conference is to create a space for discussion of the contemporary challenges of 
women's rights and various discriminatory practices. The conference will also offer an opportunity for 
sharing the current women's experiences of domination and oppression in the public sphere. 
Deadline for Abstracts: April 15, 2017 
For further information, please visit: 

http://feministperspective.pl/ 
source: Internet 

 

FOOD AND DRINK AS SYMBOLS: HISTORICAL PERSPECTIVES 
 

Date: October 27‒28, 2017 
Site: Cracow, Poland 
Topics: This conference invites papers to be submitted that explore the meaning of food and drink as 
symbols, with focus on historical perspectives in different contexts. Although potential areas of interest may 
include the symbolism of food and drink in life and sensuality, its relation to political consciousness, honor 
and status, ethnicity, lifestyle, religions, or art may also be addressed. 
Deadline for Abstracts: May 15, 2017 
For further information, please visit: 

http://foodassymbol.weebly.com/ 
source: Internet 

 

Fresnoza-Flot Asuncion, 
Ricordeau Gwenola, eds. 

(2017) International Marriages 
and Marital Citizenship. 

Southeast Asian Women on 
the Move. Routledge. 
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