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Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 
 

CALLS FOR PAPERS 

GRANICA W UJĘCIU NAUK HUMANISTYCZNYCH 
 

Termin: 26‒27 lutego 2013 
Miejsce: Rzeszów 
Tematyka: Celem tej konferencji jest wspólna refleksja przedstawicieli nauk humanistycznych nad pojęciem 
granicy w przestrzennym, czasowym i społecznym aspekcie niniejszego problemu. Zaproszenie do udziału 
w spotkaniu jest kierowane do studentów oraz doktorantów. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 13 stycznia 2013 
Opłata konferencyjna: 60 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.facebook.com/events/451717881543387/?ref=22&suggestsessionid=1000013274774211357498292 
źródło: Internet 

 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 
 

 
Zapraszamy Państwa do 

nadsyłania informacji 
dotyczących wydarzeń 

związanych z socjologią  
jakościową na adres 

internetowy: 
aktualnosci.psj@gmail.com 

 

PRZERAŻAJĄCE CZY OSOBLIWE?  
HYBRYDY, CHIMERY I MONSTRA W KULTURACH ŚWIATA 

 

Termin: 9‒10 marca 2013 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Hybrydy, chimery i wszelkiego gatunku monstra zapełniają mity, baśnie i legendy. Utrwalane w 
sztuce i literaturze, wędrują do popkultury, powielając pierwotną symbolikę i schematy bądź podważając je i 
łamiąc. O ile jednak w kulturze istoty o nienaturalnym wyglądzie zajmowały zawsze poczesne miejsce, o tyle 
w nauce wciąż traktowane są jako temat drugorzędny. Tymczasem bogactwo możliwych interpretacji 
w naukach zarówno humanistycznych, jak i przyrodniczych stawia przed młodym naukowcem szereg 
możliwości badawczych. Zaproszenie do udziału w tej interdyscyplinarnej konferencji kierowane jest do 
studentów oraz doktorantów. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 lutego 2013 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.facebook.com/events/458742107506760/ 
źródło: Internet 

 

WSPÓŁCZESNE PRZESTRZENIE EDUKACYJNE BIOGRAFISTYKI 
 

Termin: 19‒20 kwietnia 2013 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Rozwój systemu interdyscyplinarności nauk otwiera ogromne pole dla biografistyki, która daje 
możliwość przedstawiania ludzi zajmujących się różnymi dziedzinami, prezentowania wzorców osobowych 
godnych pokazania i zapamiętania. Niniejsza konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność 
dostosowania języka materiałów edukacyjnych do potrzeb odbiorców ‒ tak aby nie były obce edukowanym. 
Skierowana jest do pedagogów, socjologów, psychologów, historyków i do wszystkich, którzy zajmują się 
pisaniem biografii, biografistyką w aspekcie teoretycznym, a także edukacją szkolną i społeczną. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 lutego 2013 
Opłata konferencyjna: 350‒400 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.kul.pl/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-wspolczesne-przestrzenie-edukacyjne-biografistyki,15670.html 
źródło: Internet 

 

ETNICZNOŚĆ, KULTURA I POLITYKA: WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI 
 

Termin: 18‒19 kwietnia 2013 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Wieloaspektowość proponowanego tematu konferencji sprawia, że może być ona interesująca 
dla szerokiego spektrum potencjalnych uczestników. Sformułowany tytuł przekazuje zamysł animatorów i 
organizatorów konferencji, by jej kanwą stały się wzajemne oddziaływania między trzema wyodrębnionymi 
sferami, skutkujące frapującymi poznawczo i weryfikowanymi w praktyce konsekwencjami. Wyzwania 
wynikające z tych wzajemnych zależności mają rangę zarówno lokalną, jak i globalną; dotyczą licznych 
zbiorowości tak rdzennych, jak i migracyjnych, pozostających na różnym stopniu zorganizowania. Z uwagi 
na istotność powiązań między etnicznością, kulturą i polityką powinno się je poddawać zarówno analizie 
bieżącej, jak i umożliwiającej przewidywanie ich przyszłego rozwoju. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 lutego 2013 
Opłata konferencyjna: 400 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.isr.wsmip.uj.edu.pl/ekp2013 
źródło: Internet 

 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 
 

TECHNOLOGIE EDUKACYJNE 
 

Termin: 23‒24 maja 2013 
Miejsce: Świnoujście 
Tematyka: Problematyka konferencji dotyczy zagadnień odnoszących się do edukacji przedmiotów 
zawodowych i ogólnych. Ma ona posłużyć do szerokiej wymiany doświadczeń w zakresie technologii 
edukacyjnych stosowanych w szkołach wyższych i uczelniach różnego typu. Stąd też przewidywany jest 
udział naukowców i specjalistów zajmujących się ogólnymi zagadnieniami edukacji, jak i bardzo 
specyficznymi, wąskimi tematami edukacji zawodowej i technicznej. Należą do nich zarówno procesy 
kształcenia na odległość, w specjalistycznych pracowniach przedmiotowych, jak i przy pomocy różnego 
rodzaju symulatorów. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 marca 2013 
Opłata konferencyjna: 800 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://pl.genproedu.com/page/educational-technologies-2013 
źródło: Internet 

 

XV OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY  

W SIECI IRRACJONALNOŚCI 
 

Termin: 27‒28 kwietnia 2013 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Celem konferencji jest możliwie wszechstronna analiza wyobrażeń o charakterze irracjonalnym 
obecnych w kulturze popularnej, a przede wszystkim w rzeczywistości wirtualnej początku XXI wieku. 
Organizatorzy spotkania zapraszają jego uczestników do podjęcia dyskusji nad następującymi tematami: 
- Specyfika Internetu jako medium; 
- Internet jako przestrzeń symboliczna, mityczna, sakralna; 
- Potworność, strach, lęk i nieznane w sieci; 
- Literatura i sztuka, czyli twórczość w Internecie (analiza przypadku); 
- Portale społecznościowe, blogi, gry i inne formy rzeczywistości wirtualnej jako miejsce przejawiania się 
irracjonalności. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 2 lutego 2013 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://ir-racjonalnosc.blogspot.com/ 
źródło: Internet 

 

CZŁOWIEK W RELACJI DO ZWIERZĄT, ROŚLIN I MASZYN W KULTURZE 
ASPEKT POSTHUMANISTYCZNY I TRANSHUMANISTYCZNY 

 

Termin: 8‒9 maja 2013 
Miejsce: Sosnowiec 
Tematyka: Niniejsza konferencja, podejmując temat relacji człowieka z nie-ludzkimi formami życia i 
maszynami, ma na celu podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, czy problematyka ta zyskała popularność 
jako odrębny nurt wyłącznie w nowoczesnej kulturze i sztuce (performance, fotografia, instalacja wizualna/
dźwiękowa, rysunek, grafika, film) czy kształtuje swoje indywidualne oblicze również w literaturze i filozofii. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2013 
Opłata konferencyjna: 300 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.ifw.fils.us.edu.pl/ 
źródło: Internet 

 

NOWE MEDIA I WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI 
 

Termin: 16‒17 maja 2013 
Miejsce: Olsztyn 
Tematyka: Organizatorzy konferencji zapraszają jej uczestników do podjęcia refleksji nad następującymi 
obszarami tematycznymi: 
- Estetyka w epoce nowych mediów; 
- Kultura popularna a nowe media; 
- Social Media w służbie komunikacji; 
- Dziennikarstwo w nowych mediach; 
- Komunikacja polityczna w nowych mediach; 
- Facebook z perspektywy nauk społecznych; 
- Nowe media a współczesna mobilność; 
- Rola mediów w tworzeniu rzeczywistości społecznej przez grupy mniejszościowe; 
- Kreowanie rzeczywistości społecznej i politycznej przez media masowe; 
- Metafory sieci. Internet jako nowy Lewiatan. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2013 
Opłata konferencyjna: 450 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.uwm.edu.pl/socjologia/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=91 
źródło: Internet 

 

Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej, 
 

zapraszamy Państwa do zapoznania się z pierwszym tegorocznym wydaniem biuletynu informacyjnego 
PSJ. Jednocześnie polecamy Państwa uwadze nowy numer „Qualitative Sociology Review”, który jest już 
dostępny na anglojęzycznej stronie naszego pisma. 

 
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/volume23.php  

 

21st Sociology of Health & Illness Monograph 
Children’s Health and Well-being: Policy Debates and Lived Experience 

 

The 21
st
 Sociology of Health and Illness Monograph will bring together recent theoretical and methodological 

developments in the sociology of childhood with research findings on child health and well-being; locating 
the perspective and lived experience of children at the centre of knowledge production. The monograph will 
address three cross-cutting themes: situating children within health policy, practices of children’s health and 
well-being, children as health actors.  
Deadline for Abstracts: January 31, 2013 
For further information, please visit: 

http://www.britsoc.co.uk/media/45592/SHI_Monograph_Cfp.pdf 
source: Internet 

 

Sociology 
Special Issue: Sociology and the Global Economic Crisis 

 

This special issue, to be published in October 2014, invites contributions that will explore how sociology can 
contribute to a better understanding of (the lived experience of) the global economic crisis; and/or reflect on 
how social processes and movements confronting the crisis can inspire a new sociological imagination. 
Deadline for Submissions: August 31, 2013 
For further information, please visit: 

http://www.britsoc.co.uk/media/48566/Global_Economic_Crisis_SOC_SI_2014_CFP.pdf 
source: Internet 

 

CALL FOR REVIEWERS 

Journal of Mixed Methods Research 
 

The Journal of Mixed Methods Research is seeking dedicated peer reviewers among mixed methods 
researchers on topics such as:  
- Collection and analysis of data; 
- Integration of qualitative and quantitative findings in one study; 
- Inferences using both qualitative and quantitative approaches or methods; 
- Types of research/evaluation questions; 
- Types of mixed methods designs; 
- Sampling and/or measurement procedures; 
- Approaches to data analysis; 
- Paradigm stance; 
- The value and use of mixed methods research. 
Deadline: ongoing 
For further information, please visit: 

http://www.sagepub.com/upm-data/36001_Call_for_reviewers.pdf 
source: Internet 

 

IMPOLITENESS AND INTERACTION 
 

Date: May 23-24, 2013 
Site: Bydgoszcz, Poland 
Topics: The aim of the conference is to provide an interdisciplinary platform for discussion over linguistic 
and nonlinguistic impolite behavior across languages and cultures. The focus of the conference will be 
pragmatic and sociolinguistic aspects of impolite behavior analyzed both in terms of verbal and nonverbal 
communication, however, presentations across a wide variety of topics stemming from neighboring fields of 
research, such as social studies, political studies, psychology, intercultural communication, media studies, 
are also invited. 
Deadline for Abstracts: January 30, 2013 
Registration fee: 50-100 EUR  
For further information, please visit: 

http://impolin.com.pl/ 
source: Internet 

 

CHILDREN MIGRANTS AND 3rd CULTURE KIDS ROOTS AND ROUTES 
 

Date: June 7-9, 2013 
Site: Krakow, Poland 
Topics: Although mobility and migrations have become one of the most prominent research topics in social 
sciences in the last few decades, the impact of migrations on children has not been thoroughly explored. 
Therefore, the aim of the conference is to understand the impact of very different forms of migrations (i.e., 
forced migrations, economic migrations, return migrations) on children, including long-term consequences.  
Deadline for Abstracts: March 1, 2013 
Registration fee: 30-80 EUR  
For further information, please visit: 

http://migrantschildren.wordpress.com/home/ 
source: Internet 

 

REVISITING SEXUALITIES IN THE 21st CENTURY 
 

Date: June 7-9, 2013 
Site: Nicosia, Cyprus 
Topics: The aim of this inter-disciplinary and cross-disciplinary conference is to provide an academic 
platform on which to initiate an open dialogue between academics, professionals, practitioners and activists 
in the field of human sexuality. Abstracts and posters related to the above topic from academic fields such 
as education, comparative studies, business studies, media and communications, law, geography, art, 
literature, comparative literature, visual studies, psychology, sociology, anthropology, intercultural studies, 
women’s studies, gender studies and history are warmly invited. 
Deadline for Abstracts: February 1, 2013 
Registration fee: 120-150 EUR 
For further information, please visit: 

http://www.sociology.org.cy/en/events/revisiting-sexualities-21st-century 
source: Internet 

 

FILM AND MEDIA 2013 
THE PLEASURES OF THE SPECTACLE 

 

Date: June 27-29, 2013 
Site: London, UK 
Topics: This international conference will seek to explore, celebrate and critique the screen-based traditions 
of film, TV and digital media in all their manifold dimensions. It will consider the many ways in which the 
spectacle has been constructed, and in which the spectacle afforded by film and media creates varieties of 
pleasure for audiences and spectators. These will range from the basic forms of pleasurability involved in 
looking at, and listening to, audio-visual messages through to the complex psychic regimes involved in these 
processes, the social nature of the practices of viewing and listening, and the broader politics of pleasure 
where sound and vision are concerned. 
Deadline for Abstracts: March 15, 2013 
Registration fee: 120-170 GBP 
For further information, please visit: 

http://www.thelondonfilmandmediaconference.com/ 
source: Internet 

 

WORK ‒ CONTINUITIES AND DISRUPTIONS IN MODERN LIFE 
 

Date: August 21-23, 2013 
Site: Turku, Finland 
Topics: The aim of the conference is to bring together researchers with different disciplinary backgrounds 
interested in any aspect of the work and working life. The organizing committee invites research papers and 
presentations on the many aspects of work, working life and work systems.  
Deadline for Abstracts: January 31, 2013 
Registration fee: 250-450 EUR 
For further information, please visit: 

http://work2013.utu.fi/ 
source: Internet 

 

Barnett Ronald (2012) 
Imagining the University. 

Routledge.  

Coleman Rebecca (2012) 
Transforming Images. 

Routledge. 

Fazal Tanweer (2012) Minority 
Nationalisms in South Asia. 

Routledge. 

McAdam Maura (2012) 
Female Entrepreneurship. 

Routledge.  

Tormey Jane (2012) Cities 
and Photography. Routledge.  

CO PO KRYZYSIE? 
 

Termin: 11–14 września 2013 
Miejsce: Szczecin 
 

Lista grup tematycznych zatwierdzonych przez Radę Programową Zjazdu jest dostępna na stronie 
internetowej poświęconej XV Ogólnopolskiemu Zjazdowi Socjologicznemu.  
 

http://15zjazd.whus.pl/ 
 

Organizatorzy tego wydarzenia przypominają o możliwości zgłaszania propozycji referatów (lub posterów) 
do organizatorów grup tematycznych do dnia 20 lutego 2013 roku. 

źródło: Internet 
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