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BIEŻĄCY 
NUMER 

Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

WSTĘP 
 

Badania biograficzne w 
naukach społecznych 

 
Kaja Kaźmierska 

 
 

ARTYKUŁY 
 

Socjologia interpretatywna i 
metoda biograficzna: 

przemiana funkcji, 
antyesencjalistyczne 

wątpliwości oraz sprawa 
krytyki  

 
Marek Czyżewski 

 
 

Biographical Research and 
Treatment. Some Remarks 
on Therapeutic Aspects of 
Sociological Biographical 

Interviews  
 

Agnieszka Golczyńska-
Grondas 

Marek Grondas 
 
 

Możliwości i ograniczenia 
przekraczania granic między 
dyscyplinami naukowymi – 

na przykładzie 
psychoterapii 

humanistyczno-
egzystencjalnej i 
interpretatywnie 

zorientowanej socjologii  
 

Kamila Biały 
 
 

Pomiędzy autobiografią a 
biografią. Biografia literacka 

jako źródło badań 
socjologicznych 

  
Piotr Kulas 

 
  

Wokół projektu biografii 
Adama Podgóreckiego: 
wyzwania koncepcyjne, 

metodologiczne i społeczne  
 

Daniel Wicenty 
 
 

"Pomieszany świat" 
dzieciństwa Johna Maxwella 

Coetzee. Pisarstwo 
autobiograficzne jako 

przedmiot zainteresowania 
antropologa kultury 

 
Aleksandra Rzepkowska 

 
 

Wykorzystanie 
autobiograficznego 

wywiadu narracyjnego w 
badaniach nad 

konstruowaniem obrazu 
przeszłości w biografii. Na 

przykładzie socjologicznego 
porównania narracji na 

temat życia w PRL i NRD 
 

Kaja Kaźmierska,  
Fritz Schütze 

 
 

Badacz z Polski na Ukrainie: 
problemy metodologiczne  

 
Anna Wylegała 

 
 

Badanie zderzenia kultur 
metodą biograficzną 

 
Artur Wysocki 

 
 

RECENZJE 
 

Book Review: Waniek, 
Katarzyna. 2012. Polish 
immigrants to Germany. 
Biographical Analysis of 
Narrative Interviews with 
Young Polish People who 
Left for Germany Between 

1989 and 1999. Lodz: 
Wydawnictwo UŁ  

 
Andrzej Piotrowski 

 
 

Book review: Miller, Robert, 
Day, Graham. 2012. The 
Evolution of European 
Identities. Biographical 

Approaches. Houndmills: 
Palgrave Macmillan  

 
Adam Mrozowicki 

 
 

Recenzja książki: Wojciech 
Doliński (2012) Nowe ślady. 

Stare drogi. Europa w 
pamiętnikach Polaków. 

Kraków: Zakład 
Wydawniczy NOMOS 

 
Kaja Kaźmierska 

 

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 

 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 

 

European Sociological Association PhD Summer School 2014  
A Sociological Imagination for the 21

st
 Century 

 

The 2014 Summer School will focus on preparing work for publication. Through the work of students and 
talks by the teachers it will also reflect on the “twenty-first century sociological imagination.” There are 23 
student places on the course. The main selection criterion is the quality of the application. ESA will cover the 
costs of accommodation and meals during the Summer School. The selected students will be required to 
send their draft article (in English) by July 01, 2014. 
Date: July 27–29, 2014 
Site: University of York, York, UK 
Deadline for Applications: March 17, 2014 
For further information, please visit: 

http://www.europeansociology.org/docs/phdworkshop/ESA_SUMMER_SCHOOL_2014_CALL_FOR_APPLICATIONS%5B1%
5D.pdf 

source: Internet 
 

Germann Molz Jennie (2014) 
Travel Connections. 

Routledge. 

Stevens Andrew J.R. (2014) 
Call Centers and the Global 

Division of Labor. Routledge. 

O SOCJOLOGII Z LITERATKĄ 

Wystąpienie: „Snob, wszystkożerca, indywidualista? Gusta i praktyki konsumpcyjne a struktura 
społeczna” 

 

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz kawiarnia Literatka zapraszają na kolejne 
spotkanie w ramach cyklu „O socjologii z Literatką”. Wystąpienie pt. „Snob, wszystkożerca, indywidualista? 
Gusta i praktyki konsumpcyjne a struktura społeczna” wygłosi dr Michał Cebula. 
Termin: 23 lutego 2014, godz. 18.00 
Miejsce: Wrocław, kawiarnia Literatka  
Więcej informacji na temat spotkania na stronie internetowej:  

https://www.facebook.com/events/388000078010728/ 
źródło: Internet 

 

Norris Michelle, ed., (2014) 
Social Housing, 

Disadvantage, and 
Neighbourhood Liveability. 

Routledge.  

Tematy z Szewskiej 
Redakcja czasopisma zaprasza do zgłaszania artykułów do dwóch tomów, które poświęcone będą 

problematyce RASY 
 

Pojęcie rasy stanowi jedno z istotniejszych terminów w dziejach nauk o różnorodności człowieka. Obecnie 
jednak dawne koncepcje rasowe nie cieszą się już uznaniem badaczy biologii człowieka, a samo słowo 
„rasa” budzi niemałe kontrowersje. Jednak wobec stałej obecności „rasowości” w różnych kontekstach 
społeczno-kulturowych, w tym dyskursie i praktykach rasistowskich, warto przyjrzeć się jej bliżej. 
Termin nadsyłania artykułów: 30 kwietnia 2014 
Więcej informacji na temat publikacji na stronie internetowej:  

http://www.tematyzszewskiej.pl/ 
źródło: 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. 
 

CALLS FOR PAPERS 

SUMMER SCHOOLS 

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we współpracy z Inicjatywą 8 Marca 
serdecznie zapraszają na spotkanie z Ralfem Ruckusem wokół książki „Niewolnicy Apple’a. Wyzysk i 
opór w chińskich fabrykach Foxconna”. 
Termin: 25 lutego 2014, godz. 16.00 
Miejsce: Wrocław, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3 
Więcej informacji na temat spotkania na stronie internetowej:  

https://www.facebook.com/events/207878159411124/ 
źródło: Internet 

 

MIŁOŚĆ PO JAPOŃSKU 
 

Termin: 25–26 kwietnia 2014 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Organizatorzy konferencji zachęcają do szukania nowych sposobów interpretacji tego, czym 
może być „miłość po japońsku”. Nieszablonowe spojrzenia na temat z różnych perspektyw, takich jak: 
kulturowa, społeczna, artystyczna, filozoficzna, polityczna, religijna, historyczna, prawna, ekonomiczna, a 
nawet medyczna, przedstawią zagadnienie miłości i seksualności w Japonii oraz uwypuklą 
interdyscyplinarny charakter konferencji.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2014 
Opłata konferencyjna: 30 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

https://www.facebook.com/events/640977279292483/?ref_newsfeed_story_type=regular 
źródło: Internet 

 

Rothenberg Julia (2014) 
Sociology Looks at the Arts. 

Routledge. 

Qualitative Inquiry 
Special Issue: Teaching Qualitative Research as a Transgressive Practice 

 

Teaching is essential to the production and reproduction of knowledge in qualitative research (QR) 
institutionally, pedagogically, and politically. Insufficient attention has been paid to the problematic 
perception that teaching QR involves merely passing on directive techniques or tool kits. This special issue 
will conceptualize teaching QR as a paradigmatic approach that sustains QR, resists positivistic domination, 
and encourages transformative potential. 
Deadline for Papers: August 31, 2014 
For further information, please visit: 

http://qix.sagepub.com/site/includefiles/QI_SI_CFP_Feb2014.pdf 
source: Internet 

 

NUDA AKADEMICKO – AKADEMICKO O NUDZIE 
 

Termin: 16–17 maja 2014 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Zaproszenie do udziału w konferencji kierowane jest do doktorantów i młodych (duchem) 
naukowców zainteresowanych (życiowo, naukowo, potencjalnie) tematyką nudy, niezależnie od dziedziny 
wiedzy, którą prezentują. Nacisk konferencji położony będzie jednak na nauki społeczne. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 06 kwietnia 2014 
Opłata konferencyjna: 85 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://nudaakademicko.blogspot.com/p/dom.html 
źródło: Internet 

 

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA 
 

Termin: 26–27 maja 2014 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Celem konferencji będzie analiza przyczyn sukcesów i porażek, czynników sprzyjających i 
utrudniających współpracę w procesie planowania i realizacji polityki społecznej na różnych poziomach 
administracji lokalnej i pomiędzy różnymi obszarami. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 marca 2014 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://irss.pl/2014/01/zapraszamy-na-konferencje-lokalna-polityka-spoleczna/ 
źródło: Internet 

 

WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 
 

Termin: 27 maja 2014 
Miejsce: Szczecin 
Tematyka: Problematyka konferencji będzie obejmowała następujące zagadnienia: 1) aktywność nowych 
ruchów społecznych w przestrzeni wirtualnej i multimedialnej, 2) konflikty a nowe ruch społeczne, 3) władza 
polityczna a nowe ruchy społeczne, 4) nowe ruchy społeczne wobec społeczeństwa. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2014 
Opłata konferencyjna: 300 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://wrskonferencja.whus.pl/?page_id=7 
źródło: Internet 

 
Helbling Marc, ed., (2014) 
Islamophobia in the West. 
Measuring and Explaining 

Individual Attitudes. 
Routledge. 

INVESTING IN CHILDREN 
IN SEARCH FOR INNOVATIVE SOLUTIONS TO IMPROVE CHILDREN’S WELL-BEING 

 

Termin: 23–24 października 2014 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: Celem III edycji cyklu konferencji Neglected Childhood („Zaniedbane dzieciństwo”) jest 
zachęcenie do dyskusji na temat teoretycznych podstaw, wyników badań, rozwiązań z zakresu polityki 
społecznej oraz metod profesjonalnej pracy z dziećmi i młodzieżą. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2014 
Opłata konferencyjna: 500 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/is/doc/konf14-zandzieci3.pdf 
źródło: Internet 

 

Qualitative Research International Summer School 
 

Workshops on qualitative research “from start to finish” – theoretical foundations, design, methods of data 
collection and analysis, quality, communicating findings.  
Date: July 28 – August 01, 2014 
Site: University of the West of England, Bristol, UK  
Registration fee: 150–600 GBP 

Places are limited so please book early to avoid disappointment. 
For further information, please visit: 

http://www.nova.edu/ssss/QR/QR19/QRISS.pdf 
source: Internet 

 

SPOTKANIE Z RALFEM RUCKUSEM 

TSBJ 2014 

SIEĆ PAMIĘCI. CYFROWE POSTACI PAMIĘCI SPOŁECZNEJ 
 

Termin: 03–04 czerwca 2014 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Spotkanie ma służyć refleksji nad tym, jak nowoczesne narzędzia oraz utrwalona tradycja 
współtworzą obraz przeszłości, jak jest on odbierany przez internautów, co znaczą cyfrowe depozytoria dla 
badaczy życia społecznego i w jaki sposób są one wykorzystywane w ich pracy.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2014 
Opłata konferencyjna: 400 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.polishhistory.pl/index.php?id=17&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3527&tx_ttnews%5BbackPid%
5D=14&cHash=705f17526db144377391f296435cfbbd 

źródło: Internet 
 

HUMANS – ART – EDUCATION 
 

Termin: 09–11 czerwca 2014  
Miejsce: Olsztyn 
Tematyka: Wobec daleko posuniętej technokratyzacji i komercjalizacji we wszystkich dziedzinach życia, 
jednym z istotnych problemów jest pytanie o to, czy sztuka w naszych czasach spełnia funkcję, która została 
jej przypisana w przeszłości i w jakim stopniu jest dziś w stanie wpływać na procesy edukacyjne. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 marca 2014 
Opłata konferencyjna: 500–550 PLN (115–130 EUR) 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.uwm.edu.pl/huarte/index.html 
źródło: Internet 

 

BADANIA BIOGRAFICZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH 
 

Termin: 12–13 czerwca 2014 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: Zaproszenie do udziału w konferencji adresowane jest do przedstawicieli różnych dziedzin nauk 
humanistycznych, a więc nie tylko socjologów. Chodzi o poznanie dorobku badawczego, podejść 
teoretycznych stosowanych przez badaczy – stąd ogólny tytuł konferencji, która traktowana jest jako 
początek budowania forum wymiany doświadczeń z zakresu metody biograficznej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2014 
Opłata konferencyjna: 100–270 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji pod adresem e-mail:  

badania.biograficzne@gmail.com 
źródło: wiadomość od Organizatorów 

  

MUZYKA, TERAPIA, EDUKACJA. PRAKTYKA, NAUKA, SZTUKA 
 

Termin: 15–16 lipca 2014 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: Konferencja skierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się praktycznymi 
zastosowaniami muzyki i innych sztuk w procesie terapeutycznym i edukacyjnym. Zagadnienia, które 
zostaną poruszone, to między innymi: zastosowania muzyki i muzykoterapii w edukacji, resocjalizacji, 
medycynie i psychoterapii, inne formy terapii przez sztukę w różnych kontekstach społecznych, integracja 
sztuk jako element pedagogiki i psychologii. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2014 
Opłata konferencyjna: 300 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.am.katowice.pl/?a=wydarzenie&id_item=5606 
źródło: Internet 

  

ANATOMIA (NIE)ROZUMU 
 

Termin: 10–11 października 2014 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Celem tej interdyscyplinarnej konferencji jest wymiana refleksji na temat fenomenu 
nowoczesnego szaleństwa. Organizatorzy tego wydarzenia zachęcają jego uczestników do prezentacji 
wyników badań oraz różnorodnych prób ujęcia i opisu szaleństwa, niezależnie od metodologii, 
instrumentarium czy dziedziny wiedzy. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2014 
Opłata konferencyjna: 250–350 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://szalenstwonierozum.wordpress.com/ 
źródło: Internet 

  

TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE PROBLEMY BADAŃ TEKSTÓW PISANYCH 
 

Termin: 06–07 listopada 2014 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: Organizatorzy tego wydarzenia zapraszają badaczy wszystkich dyscyplin do wzięcia udziału w 
konferencji naukowej na temat teoretycznych i metodologicznych problemów badania wypowiedzi pisemnych, 
traktowanych jako świadectwa zjawisk oraz procesów społecznych i kulturowych. Konferencja otwiera cykl 
spotkań pod tytułem Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2014 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/is/doc/konf14-kmitbs.pdf 
źródło: Internet 

 

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF POLAND AND THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC IN EVERYDAY 
EXPERIENCE. BIOGRAPHY – MEMORY – INTERPRETATION 

 

Date: March 27–28, 2014 
Site: Warsaw, Poland 
Topics: The organizers would like to invite researchers from different fields of interests concerned with post-
war social, political, and economic changes in Poland, East Germany, and the whole region. Particularly, but 
not exclusively, those who use biographical, narrative, and oral-historical methods in their empirical 
research.  
Deadline for Abstracts: February 20, 2014 
For further information, please visit:  

http://www.uni-marburg.de/genderzukunft/aktuelles/cfp 
source: Internet 

 

PAST, PRESENT, AND FUTURE: 25 YEARS OF CAQDAS 
 

Date: May 01–03, 2014 
Site: Horsley Park, Surrey, UK 
Topics: This conference presents the opportunity to reflect on where we have come from, where we are 
now, and where we are going in the field of Computer Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDAS).  
Deadline for Abstracts: February 28, 2014 
Registration fee: 325 GBP 
For further information, please visit:  

http://www.surrey.ac.uk/sociology/study/daycourses/events/2013-2014/140501-CAQDAS2014.htm 
source: Internet 

 

BODY TRANSFORMATIONS 
 

Date: August 30 – September 01, 2014 
Site: Oxford, UK 
Topics: This conference aims to discuss the body in all its glory and all its gore. The 3

rd
 Body and 

Transformation Conference seeks to explore the many layers and levels of bodies, and the ways in which 
bodies can transform and shift.  
Deadline for Abstracts: April 04, 2014 
Registration fee: 297 GBP 
For further information, please visit:  

http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/evil/body-horror/call-for-presentations/ 
source: Internet 

 

MEMORY: FORGETTING AND CREATING 
 

Date: September 11–12, 2014 
Site: Gdansk, Poland 
Topics: In our increasingly fast-paced societies, where information is abundant and its reception is 
superficial, human memory appears to be an endangered phenomenon. This is why the organizers of this 
event would like to take a closer look at the complex processes of memory. 
Deadline for Abstracts: June 15, 2014 
Registration fee: 140–200 EUR 
For further information, please visit:  

http://memoryforgetting.ug.edu.pl/ 
source: Internet 

 

Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych 2014 
 

To projekt spotkań, seminariów oraz sieci badaczy jakościowych, który ma na celu integrowanie wspólnoty 
badaczy jakościowych w Polsce, wspomaganie współpracy oraz doskonalenie metodologii i praktyki badań 
jakościowych. 
 

Termin: 08–10 września 2014 
Miejsce: Zielona Góra 
Tematyka: Celem spotkania będzie dyskusja o inspiracjach w badaniach jakościowych i nowych obszarach 
ich poszukiwań w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Organizatorzy zachęcają do rozmowy o 
doświadczeniach w pokonywaniu granic poznania, przekraczaniu konwencji i sięganiu do standardów, 
łączeniu różnych orientacji teoretyczno-metodologicznych, odkrywaniu dla analiz jakościowych fenomenów i 
zjawisk społecznych będących wcześniej przedmiotem opisu przede wszystkim ilościowego. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2014 (uczestnictwo z referatem), 31 maja 2014 (uczestnictwo 
bez referatu) 
Opłata konferencyjna: 250 PLN 
Więcej informacji na temat TSBJ 2014 na stronie internetowej: 

http://www.tsbj.wpsnz.uz.zgora.pl/ 
źródło: Internet 

 

KONFERENCJE 
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