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BIEŻĄCY 
NUMER 

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 tematyczny „Qualitative Sociology Review”, pod redakcją 
Bernta Schnettlera i Bernda Rebsteina, International Perspectives on the Future of Qualitative Research in 
Europe jest już dostępny na naszej stronie internetowej! 

http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/volume22.php  

 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 
 

CALLS FOR PAPERS 

XV OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY 

CALL FOR CHAPTERS 

Graduate Journal of Social Science 
Special Issue: Visual Methodologies 

 

The forthcoming March 2013 edition of the Graduate Journal of Social Science explores the new pathways 
being carved out by postgraduate researchers and early career academics for the deployment of visual 
methodologies in the social sciences. The issue draws particular attention to the theoretical contributions 
made to the social sciences through the use of visual methods.  

This is a great opportunity for young and emerging scholars to get published, so please do take this 
opportunity to submit your draft papers to review! 

Deadline for Papers: October 31, 2012 
For further information, please visit: 

http://www.gjss.org/index.php?/Visual-Methodologies.html 
source: Internet 

 

ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA 
 

Termin: 21‒22 października 2012 
Miejsce: Kraków  
Tematyka: Zagadnienie zdrowia psychicznego jest ważnym obszarem dla rozważań nauk społecznych i 
medycznych, gdyż wyzwania współczesnego życia obciążają człowieka w niespotykanym dotąd stopniu. 
Ilość stresu, koniecznych do podjęcia decyzji oraz częsty brak stabilności i poczucia bezpieczeństwa 
stwarzają klimat mobilności i płynności, niesprzyjający zdrowiu psychicznemu. Istotnym zadaniem pozostaje 
więc poszukiwanie strategii i modeli radzenia sobie z nadmiarem stresu bez kosztów zdrowotnych. 
Szczególne miejsce zajmują tu propozycje kierowane do dzieci i młodzieży ‒ profilaktyka pozytywna, 
wzmacnianie możliwości adaptacyjnych, rozwijanie sił życiowych. Podczas konferencji planowane są 
wykłady plenarne z udziałem gości zagranicznych, sesje tematyczne oraz plakatowe. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2012 
Opłata konferencyjna: 70‒300 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://fluttershy.ksi.ii.uj.edu.pl/konf/?page=konferencja 
źródło: Internet 

 

WSPÓŁCZESNE NURTY BADAWCZE MŁODYCH NAUKOWCÓW 
 

Termin: 25 października 2012 
Miejsce: Poznań 
Tematyka: Celem tej interdyscyplinarnej konferencji jest ukazanie wieloaspektowości współczesnych 
nurtów badawczych poruszanych w naukach politycznych, w naukach medialnych i językoznawstwie, w 
badaniach nad bezpieczeństwem społecznym, technologicznym i ekonomicznym oraz w ramach socjologii, 
psychologii i pedagogiki.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2012 
Opłata konferencyjna: 190 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.maiuscula.pl/index.php?op=text&lp=8&gr=Konferencje%20Nurty 
źródło: Internet 

 

JAK UCZYĆ, BY NAUCZYĆ? 
 

Termin: 25‒26 października 2012 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Celem tegorocznej konferencji ma być prezentacja i omówienie metod nauczania filozofii oraz 
etyki w odniesieniu do poszczególnych etapów edukacji. Organizatorzy konferencji zachęcają jej 
uczestników do nadsyłania zgłoszeń odpowiadających wyróżnionym sekcjom metodycznym: 
- Nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne; 
- Nauczanie gimnazjalne; 
- Nauczanie ponadgimnazjalne;  
- Nauczanie akademickie. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 września 2012 
Opłata konferencyjna: 100 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://filozofia.no-ip.org/konferencja/2012/index.php 
źródło: Internet 

 

ŁÓDZKIE WARSZTATY FILOZOFICZNE 
 

Termin: 27‒28 października 2012 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne mają charakter interdyscyplinarny i skierowane są przede 
wszystkim do studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki. Ich zadaniem jest wymiana 
doświadczeń naukowych oraz zacieśnianie więzi między różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Tym 
razem spotkanie poświęcone będzie problematyce tożsamości, stojącymi przed nią wyzwaniami, jak i 
zagrożeniami. W ramach Warsztatów wyróżnione zostały trzy główne obszary refleksji: 
- Gender studies, podejmujące przede wszystkim problematykę indywidualnej aktywności osoby w 
kształtowaniu tożsamości podmiotowo-seksualnej; 
- Rzeczywistość wirtualna, która nie tylko otwiera nieznane dotąd możliwości kształtowania tożsamości, lecz 
która stwarza również nowe zagrożenia i poddaje w wątpliwość samo pojęcie tożsamości; 
- Estetyka konfrontująca sztukę rozumianą jako fenomen typowo ludzki z tym, co określa się jako 
transludzkie lub transgatunkowe. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2012 
Opłata konferencyjna: 30 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://filozof.uni.lodz.pl/knf/warsztaty/index.html 
źródło: Internet 

 

NIEDOSTOSOWANA MŁODZIEŻ CZY NIEDOSTOSOWANY ŚWIAT 
 

Termin: 29 października 2012 
Miejsce: Poznań 
Tematyka: Celem konferencji jest rozpowszechnianie wiedzy na temat etiologii i diagnozy współczesnych 
zaburzeń wychowawczych dzieci i młodzieży oraz przedstawienie najnowszych wskazań medycznych, 
społecznych i profilaktycznych odnoszących się do szczególnie niebezpiecznych uzależnień – agresywnych 
gier komputerowych. W czasie konferencji przedstawione zostaną również nowe formy i metody profilaktyki 
zaburzeń wychowawczych oraz zapobieganie patologii społecznej w środowisku szkolnym.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 października 2012 
Opłata konferencyjna: 200 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.wseiii.pl/index.php?
mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=93&cntnt01detailtemplate=Details&cntnt01returnid=60 

źródło: Internet 
 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 
 

Kubiak Hanna, Jakoniuk-
Diallo Anna, red., (2012) 

Człowiek niepełnosprawny w 
otoczeniu społecznym. Difin. 

 
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/  

 

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 

 

Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology 
Special Issue:  

Ways of understanding, misunderstanding and not understanding people 
 

Social research relies on our claims of understanding people – which often rely, further, on the claims 
advanced by our research participants (as respondents, informants, subjects, or in other roles) of 
understanding themselves and other people. Papers that reflect on forms of understanding, 
misunderstanding and not understanding people are invited. Articles that engage in a comparative 
approach, connecting different concepts, materials, methods, situations, pieces of research or other social 
realities are particularly welcome. 
Deadline for Papers: September 15, 2012 
For further information, please visit: 

http://compaso.eu/category/call-for-papers/ 
source: Internet 

 

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z niniejszym biuletynem informacyjnym PSJ, w którym 
znajdziecie Państwo informacje odnoszące się do aktualnych wydarzeń z zakresu nauk jakościowych w 
kraju i na świecie.  

Maska 
Bunt ‒ Manifestacja ‒ Rewolucja 

 

Tematyka XV numeru “Maski” kierowana jest między innymi do kulturoznawców, historyków sztuki, 
psychologów, socjologów, politologów, a także wszystkich innych przedstawicieli nauk społecznych. 
Wszystkie bowiem dziedziny zajmujące się historią i myślą ludzkości znają pojęcie buntu, rozumiane jako 
sprzeciw jednostki wobec grupy. Bunt może zostać wyrażony jako manifest, może prowadzić do rewolucji, 
krótkotrwałej zmiany o ogromnym zasięgu. Zarzewie buntu tkwić może w każdym i wyrażać się poprzez 
różnorodne manifesty. Na tej właśnie różnorodności interpretacji pojęć buntu, manifestu i rewolucji 
zbudowany zostanie XV numer „Maski”. 
Termin nadsyłania artykułów: 5 września 2012 
Więcej informacji na stronie internetowej: 

http://www.maska.org.pl/nabor-tekstow-do-xv-numeru-maski/ 
źródło: Internet 

 

Reflexivity in Criminological Research:  
Experiences with the Powerless and the Powerful 

 

The aim of Reflexivity in Criminological Research is to contribute to, advance and consolidate discussions of 
the ranges of methods and approaches in criminology through the presentation of international case studies 
in which the authors reflect upon their experiences with both powerless and/or powerful individuals/groups. 
Reflexivity, and the need to be reflexive, permeates every aspect of all criminological research projects, 
hence, submissions are welcome in areas of criminological study which address any of the following: 
- Accessing the field, building relationships with gatekeepers and/or research negotiations;  
- The influence of the researcher’s biography on the selection of research topic, relationships with the 
researched and interactions in the field; 
- Emotional or physical risks encountered, particularly in research of a sensitive nature or on vulnerable 
groups;  
- Power, partisanship and bias;  
- Issues faced when exiting the field/ending relationships with respondents;  
- Dissemination of research findings; 
- The problems with reflexivity in criminological research;  
- The role of reflexivity in new or innovative research methods/approaches, such as digital/online methods, 
visual ethnography, team research, or mixed methods. 
Deadline for Abstracts: November 30, 2012 
Deadline for Chapters: August 1, 2013 
For further information, please visit: 

http://www.britsoc.co.uk/media/43031/Reflexivity_Criminological_Research_CfP_301112.pdf 
source: Internet 

 

MEDIA W EDUKACJI 
 

Termin: 19 listopada 2012 
Miejsce: Siedlce 
Tematyka: Celem konferencji jest podjęcie dyskusji oraz wymiana doświadczeń zmierzających w kierunku 
określenia najistotniejszych problemów oraz poszukiwania nowych rozwiązań w kwestii edukacji medialnej z 
udziałem mediów w skali makro i mikro. Szerokie, wielopłaszczyznowe określenie tematyki konferencji 
będzie okazją do spotkania się przedstawicieli nauki, praktyków, pracowników mediów działających w 
obszarze edukacji medialnej.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2012 
Opłata konferencyjna: 100‒200 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.uph.edu.pl/index.php/pl/najblizsze-wydarzenia/2029-ogolnopolska-konferencja-naukowa-qmedia-w-edukacjiq-19-
listopada-2012.html 

źródło: Internet 
 

MEDIA I DYSKURSY MEDIALNE A KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE 
MEDIA LOKALNE I ŚRODOWISKOWE 

 

Termin: 19‒20 listopada 2012 
Miejsce: Bielsko-Biała 
Tematyka: Ta interdyscyplinarna konferencja składa się z dwóch modułów, w ramach których przebiegać 
będą dyskusje. Doświadczanie rzeczywistości jest obecnie zapośredniczone bardziej niż w jakimkolwiek 
innym okresie. W powszechnej opinii badaczy, a niekiedy i odbiorców, media kreują rzeczywistość, co 
prowokuje pytania o formę i konstrukcję przekazów oraz ich oddziaływanie na odbiorcę. Jednostką 
podlegającą badaniom stał się dyskurs medialny, którego istota, funkcja i rola oraz wpływ na proces 
komunikowania społecznego wciąż nie są jeszcze należycie objaśnione. Dlatego też zagadnieniom 
związanym z dyskursami medialnymi poświęcony będzie pierwszy dzień konferencji. W drugim dniu tego 
interdyscyplinarnego spotkania organizatorzy konferencji proponują skoncentrowanie się na problematyce 
mediów lokalnych i środowiskowych, ich funkcji, wartości i znaczeniu dla środowisk lokalnych oraz na 
specyfice ich funkcjonowania, a także wyzwaniach, jakie im stawia XXI wiek. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2012 
Opłata konferencyjna: 390 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://info.ath.bielsko.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1891&Itemid=1 
źródło: Internet 

 

PO KAPITALIZMIE ‒ OD EGOIZMU DO WSPÓLNOTY 
 

Termin: 7‒8 grudnia 2012 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: „Po kapitalizmie” to projekt realizowany od marca 2012 w krakowskim Bunkrze Sztuki. W 
ramach czterech ściśle związanych ze sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne – jego 
uczestnicy zastanawiają się nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem 
obecnie istniejącego. Na zakończenie tegorocznej edycji projektu organizowana jest konferencja naukowa 
na tematy związane z jego poszczególnymi modułami. Organizatorzy konferencji zapraszają jej uczestników 
do podjęcia refleksji wpisujących się w następujące obszary tematyczne:  
- Kryzysy ekonomiczne a kapitalizm; 
- Relacja społeczeństwo obywatelskie – kapitalizm; 
- Pomysły na alternatywne systemy gospodarcze; 
- Przeszłość i przyszłość komunizmu; 
- Kultura popularna a kapitalizm; 
- Krytyczna analiza działań subwersywnych wobec systemu kapitalistycznego;  
- Wpływ kapitalizmu na przestrzeń miejską; 
- Równość i solidarność społeczna a kapitalizm; 
- Design/idea DIY a kapitalizm; 
- Pieniądz, dług, praca i wyzysk w kapitalizmie. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2012 
Opłata konferencyjna: 50 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

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

 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 
 

EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION 
 

Date: December 6‒7, 2012 
Site: Moscow, Russia 
Topics: The goals of the conference are: analysis of modern tendencies in scientific-practical research of 
preschool education; discussion of problems and perspectives of preschool education; development of the 
cooperation between the authorities, the scientific society and the practitioners of preschool education. 
Deadline for Abstracts: November 1, 2012 
Registration fee: 250 EUR 
For further information, please visit: 

http://en.forum-mpado.ru/konf-2012/meropr.html#.UDewctbN-Hh 
source: Internet 

 

ETHNOGRAPHY AS COUNTER NARRATIVE:  
RECLAIMING THE LOCAL IN EDUCATIONAL POLICY AND PRACTICE 

 

Date: February 22‒23, 2013 
Site: Philadelphia, U.S. 
Topics: The 34

th
 Ethnography Forum invites researchers to share the narratives of lives which are lived as 

counter narratives and models of social activism, and to make visible the contradictions and tensions ‒ as 
well as the promise and potential ‒ in ethnographic research as counter-narrative. 
Deadline for Abstracts: October 1, 2012 
For further information, please visit: 

http://www.gse.upenn.edu/cue/forum/ 
source: Internet 

 

UNDERSTANDING HATRED, CONFRONTING INTOLERANCE, ELIMINATING INEQUALITY 
 

Date: April 18‒20, 2013 
Site: Spokane, U.S. 
Topics: This conference will bring together and engage members of academia and other education circles, 
the legal community, government, and non-governmental organizations, as well as policy experts, 
journalists, human rights leaders, community organizers, and engaged global citizens. Of special interest is 
the matter of racial inequality in the criminal justice system, among broader concerns within the conference 
theme, as approached through the lenses of research, education, practice, and advocacy.  
Deadline for Abstracts: December 1, 2012 
Registration fee: 100‒250 USD 
For further information, please visit: 

http://www.law.gonzaga.edu/Centers-Programs/task_force_on_race/pursuit-of-justice-conference/ 
source: Internet 

 

Wojtczuk-Turek Agnieszka 
(2012) Zachowania 

innowacyjne w pracy. Difin. 

Vakulenko Anastasia (2012) 
Islamic Veiling in Legal 
Discourse. Routledge. 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury najnowszego wydania „Qualitative Sociology Review”! 
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/volume22.php  

 

MULTIMEDIA W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU 
 

Termin: 13‒15 marca 2013 
Miejsce: Częstochowa 
Tematyka: Celem tej cyklicznie organizowanej konferencji jest wymiana doświadczeń na temat teorii i 
praktyki zarządzania współczesnymi organizacjami, w szczególności prezentacja technik i technologii 
multimedialnych usprawniających prowadzenie działań gospodarczych i edukacyjnych. Konferencja łączy 
naukę z biznesem poprzez dyskusyjną formę sesji naukowych, rozdzielanych wystąpieniami przedstawicieli 
biznesu. W trakcie spotkania prowadzone będą także sesje wideokonferencyjne z ośrodkami naukowymi 
oraz przemysłowymi w kraju i zagranicą.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 września 2012 
Opłata konferencyjna: 890 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://zim.pcz.pl/biznes/indexp.html 
źródło: Internet 

 

FEMININITIES & MASCULINITIES 
 

Date: May 21‒24, 2013 
Site: Prague, Czech Republic 
Topics: Gender studies is an interdisciplinary field of academic study on the issues of gender in its social 
and cultural contexts. Since its emergence from feminism, gender studies have become one of the most 
deliberated disciplines. The following project aims at an interdisciplinary exchange of ideas and perspectives 
on the issues of femininity and masculinity in the 21

st
 century.  

Deadline for Abstracts: November 30, 2012 
Registration fee: 285 GBP 
For further information, please visit: 

http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/gender-and-sexuality/femininity-and-masculinity/call-for-papers/ 
source: Internet 

 

Rogers Chrissie, Weller Susie, 
eds., (2012) Critical 
Approaches to Care. 
Understanding Caring 

Relations, Identities and 
Cultures. Routledge. 

The next ESA conference  
Crisis, Critique and Change  
will take place in the University 
of Turin, August 28‒31, 2013. 

Find more details on:  
http://

www.europeansociology.org/
conferences.html  

 

CO PO KRYZYSIE? 
 

Organizatorzy XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego serdecznie zapraszają do wspólnego 
poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Co po kryzysie?”. Uczestnicy Zjazdu będą mogli podjąć dyskusję na 
temat tego, jaki ma być obraz przyszłego ładu społecznego i na czym ma się opierać model pokryzysowego 
porządku. Rzecz jasna, problematyka Zjazdu, sformułowana w hasłowym pytaniu, jest tylko pretekstem do 
szerszych uogólnień dotyczących kondycji socjologii i jej obszarów oraz metod badawczych. 
Termin: 11–14 września 2013 
Miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny 
 

Zgłaszanie grup tematycznych: do 31 października 2012 
 

Więcej informacji na temat Zjazdu na stronie internetowej: 
http://15zjazd.whus.pl/xv-zjazd-pts 

źródło: Internet 
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