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Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

OD REDAKCJI 
 

W stronę socjologii  
ciała  

 
Anna Kacperczyk 

Dominika Byczkowska 
 
 

ARTYKUŁY 
 

Ciało jako przedmiot badań 
socjologicznych – dylematy, 

pominięcia, możliwości  
 

Honorata Jakubowska 
 
 

Badacz i jego ciało w 
procesie zbierania i 

analizowania danych – na 
przykładzie badań nad 
społecznym światem 

wspinaczki 
 

Anna Kacperczyk 
 
 

"Ciało świątynią duszy", 
czyli o procesie budowania 
tożsamości praktykującego 
hatha-jogę. Konstruowanie 

prywatnej quasi-religii 
 

Krzysztof T. Konecki 
 
 

"Ciało to mój największy 
nauczyciel". Interakcje z 
własnym ciałem w pracy 

tancerza 
 

Dominika Byczkowska 
 
 

Ciało – podstawowe 
narzędzie pracy. Rola ciała 
w procesie negocjowania 

tożsamości pracownic 
agencji towarzyskich  

 
Magdalena Wojciechowska 

 
 

Doświadczanie własnej 
cielesności przez biorców 
kończyny – socjologiczne 

studium 
zrekonstruowanego ciała  

 
Katarzyna Kowal 

 
 

Ja zapisane na skórze. 
Tatuowanie ciała jako praca 

tożsamościowa w 
indywidualizującym się 
społeczeństwie polskim  

 
Agata Dziuban 

 
 

Body art – ciało, sztuka, 
technologia. Od ciała 

ułomnego do 
bezawaryjnego humanoida  

 
Izabela Franckiewicz-Olczak 

 
 

Ciała osobliwe w  
przestrzeni freak/talk show  

 
Maja Brzozowska-

Brywczyńska 
 
 

POLEMIKI 
 

Polemika z tekstem: 
Selektywna analiza 
problemu publikacji 

humanistów i 
przedstawicieli nauk 

społecznych w języku 
angielskim (Wagner 2012)  

 
Piotr Sorokowski 

 
 

Odpowiedź na polemikę, 
czyli więcej na temat 
publikacji w języku 

angielskim w zagranicznych 
czasopismach przez 

polskich specjalistów nauk 
społecznych i 

humanistycznych  
 

Izabela Wagner 
 
 

Gorzkie żale, czyli 
autorefleksja zawodowa  

 
Sławomir Magala 

 
 

RECENZJE 
 

Szkuta Katarzyna (2010) 
Wytwarzanie poczucia 

normalności w rozmowie 
codziennej. Studium 

socjologiczne. Warszawa: 
Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego  
 

Paweł Tomanek 
 
 

Ariès Philippe (2010) 
Historia dzieciństwa. 

Dziecko i rodzina w czasach 
ancien régime’u. Przełożyła 
Maryna Ochab. Warszawa: 

Wydawnictwo Aletheia  
  

Michał Lesiak 
 

Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej, 
 

z przyjemnością informujemy, że nowy numer naszego pisma – Ciało w przestrzeni społecznej – jest już 
dostępny na stronie internetowej PSJ! 

http://przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume19/PSJ_8_2.pdf  
 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 
 

CALLS FOR PAPERS 

KONFERENCJE 

WORKSHOP 

International Journal of Research & Method in Education 
Special Issue: The Teaching and Learning of Research Methodology 

 

The International Journal of Research & Method in Education calls for scholarly papers for a special issue 
focused on the teaching and learning of research methodology. There has been a significant increase in the 
institutionalization and normalization of research methodology as a sphere of teaching and learning in higher 
education. The reasons for this shift are varied, but seem to coalesce around a cluster of instrumental 
factors: a moral panic around the variable quality of research methods teaching and learning, student 
competency and capabilities as postgraduate researchers, completion rates (particularly of doctorates), the 
purported needs of other stakeholders (funding agencies, employers etc.). The goal of this special issue is 
to facilitate discussion around two interconnected themes which emerge from the above concerns: the 
cultural politics of research methodology teaching and learning within higher education, and reflexive and 
critical commentaries and exemplifications of different facets of the teaching and learning of research 
methodology. 
Deadline for Papers: September 7, 2012 
For further information, please visit: 

http://www.tandf.co.uk/journals/cfp/cwsecfp1.pdf 
source: Internet 

 

PISANIE W TOKU  
GENDER ‒ METODOLOGIE, GENDER ‒ INTERPRETACJE 

 

Termin: 28‒29 września 2012 
Miejsce: Poznań 
Tematyka: Organizowana po raz piąty konferencja Pisanie w toku. Gender – metodologie, Gender – 
interpretacje adresowana jest do młodych badaczek i naukowców, doktorantek i doktorantów, a także 
studentek i studentów, którzy przygotowują prace dyplomowe z zakresu feminizmu, gender 
studies oraz queer studies. Sesja ma charakter interdyscyplinarny. Organizatorzy konferencji zachęcają do 
nadsyłania fragmentów rozpraw akademickich, których część lub główne tezy zaprezentowane zostaną 
podczas wystąpień.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 sierpnia 2012 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://genderowe.wordpress.com/konferencja-pisanie-w-toku-2012-r/ 
źródło: Internet 

 

PRZEMIANY NA RYNKU PRACY  
W WYMIARZE LOKALNYM, REGIONALNYM i GLOBALNYM 

 

Termin: 18‒19 października 2012 
Miejsce: Rzeszów 
Tematyka: Celem konferencji jest interdyscyplinarne spojrzenie na rynek pracy ‒ ujmujące go w wymiarze 
lokalnym, regionalnym oraz globalnym. Organizatorzy konferencji za cel stawiają sobie także identyfikację 
zagrożeń i szans usprawnienia rynku pracy oraz poszerzenie zainteresowań badawczych i wyników badań 
naukowych związanych z jego funkcjonowaniem, czemu służyć ma partnerstwo międzysektorowe nauki, 
administracji i biznesu. Zakres tematyczny konferencji dotyczył będzie problematyki zogniskowanej w 
obszarze poniższych zagadnień: 
- Praca jako wartość; 
- Funkcje szkół wyższych a potrzeby rynku pracy; 
- Niedoskonałości rynku pracy; 
- Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży; 
- Kompetencje wymagane przez pracodawców na rynku pracy; 
- Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy w wymiarze funkcjonalnym; 
- Metodologiczne problemy badań rynku pracy. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2012 
Opłata konferencyjna: 400 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://konferencja.rzeszow.pl/ 
źródło: Internet 

 

SZUKAJ UNIWERSYTETU! 
 

Termin: 20‒21 października 2012 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Stan polskich uniwersytetów pozostawia wiele do życzenia. Nauka jest permanentnie 
niedofinansowana, liczba studentów, którzy przychodzą na uniwersytet jedynie po dyplom wciąż wzrasta, 
poziom nauczania konsekwentnie spada, a sam uniwersytet mylony jest z wyższą szkołą zawodową. 
Wymogi ministerialne tylko pogłębiają tę przepaść. Dlatego też organizatorzy tej konferencji kierują 
zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnej dyskusji na temat kondycji współczesnych uniwersytetów do 
wszystkich osób, które widzą potrzebę wprowadzenia zmian w systemie szkolnictwa wyższego.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 października 2012 
Opłata konferencyjna: 25 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.szukajuniwersytetu.blogspot.com/ 
źródło: Internet 

 

CIAŁO CZŁOWIEKA DAWNIEJ I DZIŚ 
 

Termin: 25‒26 października 2012 
Miejsce: Gdańsk 
Tematyka: Ciało człowieka od najdawniejszych czasów inspirowało myślicieli i artystów. I choć w filozofii 
Zachodu bardziej niż na ciele człowieka koncentrowano się na jego pierwiastku duchowym, to w pismach 
filozofów nie brakuje refleksji nad ludzkim ciałem i cielesnością w jej rozmaitych wymiarach. Natomiast w 
filozofii współczesnej zainteresowanie fenomenem ciała wzrasta, a ono samo coraz częściej jest uznawane 
za integralny składnik ludzkiej podmiotowości i tożsamości. Dostrzegając potrzebę interdyscyplinarnego 
namysłu nad tymi przemianami, organizatorzy konferencji zapraszają przedstawicieli nauk 
humanistycznych, społecznych i medycznych do wspólnej dyskusji nad fenomenem ludzkiego ciała. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2012 
Opłata konferencyjna: 200 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.ateneum.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1231&Itemid=301 
źródło: Internet 

 

TRANSFORMACJE SACRUM W KULTURZE EUROPEJSKIEJ 
 

Termin: 9‒10 listopada 2012 
Miejsce: Poznań 
Tematyka: Problematyka tej interdyscyplinarnej konferencji nawiązuje do dawnych i współczesnych sporów 
na temat przekształceń religii i religijności na kontynencie europejskim, w tym dyskusji dotyczących 
sekularyzacji, desakralizacji, tak zwanych powrotów sacrum, roli tradycyjnych i nowych form religijności, 
miejsca religii w sferze publicznej, odradzania się religijności, granic i pograniczy religijności oraz 
tradycyjnych i nowoczesnych form duchowości. Interesujące są również sposoby przejawiania się sacrum w 
różnych dziedzinach kultury, między innymi w literaturze pięknej, kulturze popularnej, sztuce nowoczesnej, a 
także różne formy instrumentalizacji sacrum, obecne w życiu politycznym oraz w działaniach 
marketingowych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2012 
Opłata konferencyjna: 300‒400 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://wns.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wns/konferencja-naukowa-transformacje-sacrum-w-kulturze-europejskiej 
źródło: Internet 

 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 
 

Harper Douglas (2012) Visual 
Sociology. Routledge. 

Krase Jerome (2012) Seeing 
Cities Change. Local Culture 

and Class. Ashgate. 

 
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/  
 

Redaktorki najnowszego wydania „Przeglądu Socjologii Jakościowej” – Anna Kacperczyk i Dominika 
Byczkowska – polecają Państwa uwadze treści poświęcone tematyce ciała/cielesności w naukach 
społecznych, umożliwiając lepsze poznanie złożoności tej problematyki jako 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 

 

The Journal for Undergraduate Ethnography 
Volume 3 Issue 1 (Spring 2013) 

 

The Journal for Undergraduate Ethnography (JUE) seeks to distribute original student-produced work from a 
variety of disciplinary areas. The JUE encourages current undergraduates or those who have graduated 
within the past twelve months to submit original ethnographic manuscripts for consideration. Manuscripts 
may include research on any subject.  
Deadline for Papers: January 15, 2013 
For further information, please visit: 

http://undergraduateethnography.org/ 
source: Internet 

 

CAPTIVITY AND CULPABILITY 
 

Date: December 14‒15, 2012 
Site: London, UK 
Topics: Societies often have ambiguous and even conflicting attitudes towards state institutions that fulfill 
normalizing, reformatory, punitive or disciplinary functions. This unease is frequently represented in an 
ambivalence or a hostility not only towards those disciplined or incarcerated but also, and perhaps 
paradoxically, towards the agents of those institutions, e.g. state incarcerators, the police, interrogators, 
soldiers, counterterrorist agents, or staff in mental hospitals. This conference aims to interrogate literary, 
filmic, popular cultural and artistic representations of the agents of those institutions, specifically in terms of 
guilt and culpability. Papers that interrogate narrative negotiations of the tensions encountered by these 
figures and in these relationships ‒ tensions between agency and victimhood, necessity and guilt, legitimate 
and abusive uses of power and violence ‒ are invited.  
Deadline for Abstracts: August 19, 2012 
For further information, please visit: 

http://culpabilityconference.blogspot.de/ 
source: Internet 

 

Jednocześnie zapraszamy Państwa do zapoznania się z niniejszym wydaniem biuletynu informacyjnego 
PSJ, w którym opublikowano najbardziej aktualne informacje z zakresu socjologii jakościowej. 
 

The International Journal of Transpersonal Studies 
 

The International Journal of Transpersonal Studies plans to publish Special Topic sections on the following 
subject areas during 2012–2014: 
- Shamanism; 
- Transpersonal Sociology; 
- Transpersonal Anthropology; 
- Expressive Art Therapies; 
- Spiritually-Informed Social Activism. 

If you have interest in submitting an article on one of these topics, please contact the editor. 
For further information, please visit: 

http://www.transpersonalstudies.org/resources.html 
source: Internet 

 

Hip-Hop from the East of Europe 
Book chapters for the interdisciplinary volume 

 

The book responds to the vivid development of hip-hop culture in the Eastern and Central and Eastern 
European states and shows how a universal model of hip-hop serves as a contextually situated platform of 
cultural exchange with a number of meaningful and important functions and implications. The volume takes 
up the challenge of showing how hip-hop became an intrinsic element of urban environments in this part of 
the world, what impact it has on the mainstream culture and what functions it serves in different contexts. 
The book’s content, besides tracking hip-hop’s development, exhibits and explains hip-hop’s functions and 
receptions of hip-hop in the national cultures in the spheres such as lifestyles, social structure, politics or 
consumer trends. Submissions regarding any aspect of broadly understood hip-hop culture from a range of 
scientific perspectives are warmly invited.  
Deadline for Abstracts: September 1, 2012 
Deadline for Chapters: March 1, 2013 
For further information, please visit:  

http://www.isa-sociology.org/pdfs/Hip-Hop%20from%20the%20East%20of%20Europe.pdf 
source: Internet 

 

IDENTITY, RELIGION AND ETHNICITY 
 

Date: November 29 ‒ December 1, 2012 
Site: Istanbul, Turkey 
Topics: What are the relationships between identity, ethnicity and citizenship in a global world? What are 
the new patterns of ethnic identities in pluralistic societies? Can globalization de-ethnicize religion? How are 
ethnic and religious identities changed when faced with social and economic transitions? What are the roles 
of social movements in these undergoing changes? What are the challenges for the classic ethno-religious 
identity? Participants in the workshop about Identity, Religion and Ethnicity will explore possible answers to 
these questions. The workshop will analyze the interaction and the interpenetration of nationality, ethnicity 
and identity through the problematic of transnationalism, globalization and nation-state perspectives. The 
workshop will be supplemented by practical visits to local communities. This workshop looks at identity, 
citizenship and ethnicity issues across Belgium as well as in Turkey, focused primarily on Belgium-EU 
cases. 
Deadline for Abstracts: August 10, 2012 
Registration fee: no registration fee 

The workshop will accept up to 20 participants 
For further information, please visit: 

http://www.gcis-kuleuven.com/workshops/ 
source: Internet 

 

KONFERENCJA (NIE TYLKO) NAUKOWA 
NA ZDROWIE 

 

Termin: 20‒21 listopada 2012 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Celem konferencji jest przybliżenie wieloaspektowego spojrzenia na problematykę zdrowia. 
Oprócz wymiany poglądów w tym zakresie uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w 
licznych warsztatach ‒ między innymi w warsztatach bębniarskich czy redukcji stresu. Organizatorzy 
konferencji podjęli się również zadania przygotowania paku jogi, w którym prelegenci będą mogli oddać się 
ćwiczeniom.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2012 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://nazdrowie.pssiap.org/ 
źródło: Internet 

 

DZIECKO, DZIECIŃSTWO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 
 

Termin: 23 listopada 2012 
Miejsce: Włocławek 
Tematyka: Problematyka tej studenckiej konferencji naukowej zogniskowana jest w obrębie następujących 
zagadnień: 
- Dziecko, dzieciństwo kiedyś i dziś (przemiany); 
- Zagrożenia dla dziecka i dzieciństwa we współczesnym świecie; 
- Dziecko w świecie mediów; 
- Dziecko we współczesnej szkole/przedszkolu; 
- Dziecko w świecie popkultury; 
- Dziecko jak podmiot wychowania. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2012 
Opłata konferencyjna: 25 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.pwsz.wloclawek.pl/sites/default/files/Dokumenty/IH/komunikat_konferencja_23.11.2012.pdf 
źródło: Internet 

 

WIEDZA A INSTYTUCJONALIZACJA NIEODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

Termin: 28‒29 listopada 2012 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Celem konferencji jest próba analizy powiązań wiedzy z instytucjonalizacją 
nieodpowiedzialności zarówno w sferze społecznej, politycznej, jak i kulturowej. Powiązania te mogą 
przybierać różne formy sprzyjania tym procesom, ale także zapobiegania im. Sprzyjanie to po pierwsze: 
utrwalanie idei, treści, reguł, wartości czy rozwiązań, które cechuje brak odpowiedzialności za dobro 
wspólne. Po drugie, jest to dominacja w sferze publicznej takiej formy wiedzy, która skłania ludzi do 
rezygnacji z odpowiedzialności, wolności i racjonalności na rzecz dobrej zabawy, beztroski, prostej 
konsumpcji – infantylizacja przekazów medialnych, satyra jako forma krytyki, rozrywka zamiast informacji. 
Po trzecie, jest to tworzenie warunków kształcenia dla osiągania władzy, uznania czy stanowisk. 
Zapobieganie tym procesom to głównie ich ujawnianie i ochrona wiedzy w wymiarze treści, instytucji i opinii 
publicznej. Przedmiotem konferencji będzie zatem przede wszystkim namysł nad tym jakie mechanizmy 
decydują o określonym wpływaniu wiedzy na instytucjonalizację nieodpowiedzialności, a jakie na 
ograniczanie tego zjawiska. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 października 2012 
Opłata konferencyjna: 150 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.doktoranci.uj.edu.pl/start/-/blogs/6568221 
źródło: Internet 

 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 
 

The next ESA conference  

Crisis, Critique and Change  
will take place in the University of Turin on August 28

th
‒31

st
, 2013 

 

Find more details on: http://www.europeansociology.org/conferences.html  
 

INTERCULTURALISM, MEANING & IDENTITY 
 

Date: March 19‒22, 2013 
Site: Lisbon, Portugal 
Topics: This interdisciplinary project aims to bring together researchers from different disciplines to discuss, 
explore, understand and develop new aspects of culture and identity. This conference will explore the 
impact of cultures moving from one context to another as well as question identity within the global world. In 
order to encourage multidisciplinary dialogues, papers from all disciplines, professions and vocations which 
struggle to understand what it means for people, the world over, to forge identities in a rapidly changing 
national, social and cultural contexts are warmly invited. 
Deadline for Abstracts: October 12, 2012 
Registration fee: 299 GBP 
For further information, please visit: 

http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/diversity-recognition/interculturalism/call-for-papers/ 
source: Internet 

 

YOUTH 2.0: CONNECTING, SHARING AND EMPOWERING? 
 

Date: March 20‒22, 2013 
Site: Antwerp, Belgium 
Topics: This two-day conference will investigate a number of relevant questions related to children’s, 
adolescents’ and emerging adults’ use of social media in general and social network sites in particular. This 
international meeting consists of keynote lectures, presentations in parallel sessions and debates by senior 
and junior scholars, and is centered around four main themes: identity construction, social relations, 
interests at stake, supporting and empowering. The aim is to offer scholars a platform to present their 
research and exchange thoughts about their research findings. Presentations can summarize empirical 
research outcomes, but also conceptual and methodological contributions are welcomed for submission.  
Deadline for Abstracts: November 30, 2012 
Registration fee: 100 EUR 
For further information, please visit: 

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.YOUTH2.0 
source: Internet 

 

CANNIBALS: CANNIBALISM, CONSUMPTION AND CULTURE 
 

Date: April 25‒26, 2013  
Site: Manchester, UK 
Topics: From contemporary horror film to medieval Eucharistic devotions, from Freudian theory to science 
fiction, cannibals and cannibalism continue to repel and intrigue us in equal measure. This two-day 
interdisciplinary conference will explore humanity’s relationships with, and attitudes towards, cannibalism, 
whether fascination, horror or purely practical considerations. Papers are sought from all disciplines, 
including but not limited to literature, film studies, history, anthropology, archaeology, psychology, sociology 
and medicine. 
Deadline for Abstracts: December 31, 2012 
For further information, please visit: 

http://www.hic-dragones.co.uk/#/call-for-papers/4566043865 
source: Internet 

 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 
 

Wejbert-Wąsiewicz Ewelina 
(2012) Aborcja w dyskursie 
publicznym. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego.. 

Witzel Andreas, Reiter Herwig 
(2012) The Problem-Centred 
Interview. Sage Publications. 

Jednocześnie przypominamy, że już na przełomie sierpnia i września ukaże się nowy numer tematyczny 
„Qualitative Sociology Review” ‒ pod redakcją Bernta Schnettlera i Bernda Rebsteina ‒ zatytułowany 
International Perspectives on the Future of Qualitative Research in Europe. 

 

http://psj.blip.pl/
http://twitter.com/QualitativeNews
http://www.facebook.com/group.php?gid=249819649016&v=wall&ref=ts
http://przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume19/PSJ_8_2_Kacperczyk_Byczkowska.pdf
http://przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume19/PSJ_8_2_Kacperczyk_Byczkowska.pdf
http://przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume19/PSJ_8_2_Jakubowska.pdf
http://przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume19/PSJ_8_2_Jakubowska.pdf
http://przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume19/PSJ_8_2_Jakubowska.pdf
http://przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume19/PSJ_8_2_Kacperczyk.pdf
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