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Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 
OD REDAKTORA 

 
 

Autoetnografia – w stronę 
humanizacji nauki 

  
Anna Kacperczyk 

 
 

ARTYKUŁY 

 
 

Wokół humanizacji nauki – 
znaki, tropy, konteksty  

 
Marcin Kafar 

 
 

Autoetnografia – technika, 
metoda, nowy paradygmat? 

O metodologicznym 
statusie autoetnografii  

 
Anna Kacperczyk 

 
 

Po co nam autoetnografia? 
Krytyczna analiza 

autoetnografii jako metody 
badawczej 

 
Joanna Bielecka-Prus 

 
 

Medytacja i futbolowa 
gorączka. O potencjale, 

ograniczeniach i 
domknięciach 
autoetnografii 

 
Radosław Kossakowski 

 
 

Autoethnography, 
Storytelling, and Life as 
Lived: A Conversation 

between Marcin Kafar and 
Carolyn Ellis 

 
Marcin Kafar 
Carolyn Ellis 

 
 

Autoetnografia analityczna 
 

Leon Anderson 
 
 

Autoetnografia jako 
technika badań 

etnograficznych w 
Internecie 

 
Magdalena Kamińska 

 
 

Zastosowanie autoetnografii 
analitycznej w badaniu 
społecznych aspektów 
doświadczania choroby  

 
Dominika Byczkowska-

Owczarek 
 
 

(Nie)przekładalność (?) 
perspektyw w świecie 

muzyki klasycznej. 
Autoetnografia socjologa-
obserwatora i japonisty-

tłumacza 
 

Beata Kowalczyk 
 
 

RECENZJE 
 
 

Recenzja książki: Marcin 
Kafar, red. (2011) Biografie 

naukowe. Perspektywa 
transdyscyplinarna. Łódź: 

Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego  

 
Anna Kacperczyk 

 
 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 
 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 

 

Herring Cedric, Henderson 
Loren (2014) Diversity in 
Organizations. A Critical 
Examination. Routledge. 

Journal of Contemporary Religion 
Special Issue: Religious Cultures and Gender Cultures 

 

The focus of this Special Issue is on the effects of the cultural construction of gender within the religious 
sphere in different societies and regions at various times—so that the analytical focus is on multiple religious 
settings, their cultural frames, and how they shape gendered action and thinking in the religious field. 
Deadline for Abstracts: October 15, 2014 
For further information, please visit: 

http://www.sssrweb.org/news.cfm?newsid=220 
source: 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 CHAPTERS 

Konecki Krzysztof T, 
Pawłowska Beata, 

Byczkowska-Owczarek 
Dominika, red. (2014) 
Narzędzia i procedury 
zarządzania zasobami 

ludzkimi. Wydawnictwo UŁ. 

Carline Anna, Easteal Patricia 
(2014) Shades of Gray—

Domestic and Sexual Violence 
Against Women. Routledge. 

Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics 
Special Issue: The Ultras—The Global Development of a Fan Phenomenon 

 

This Special Issue seeks to bring together new research and theoretically informed papers to contribute to 
an understanding of the ultras phenomenon and establish a foundation for future scholarship on this form of 
fandom. This Special Issue invites papers that can contribute to new research agendas on ultras fandom.   
Deadline for Submissions: October 01, 2015 
For further information, please visit: 

http://explore.tandfonline.com/cfp/pgas/sport-society-cfp 
source: Internet 

 

Intimate Economies: Bodies, Emotions, and Sexualities on the Global Market 
 

This book is interested in exploring the interrelatedness of individual practices of self-commodification and 
contemporary technologies of the self, which are based on “free agents” who “actively choose” to sell body 
parts, access to their bodies and different kinds of emotional and intimate labor in the capitalist market, often 
subjugating themselves to new forms of control and exploitation.  
Deadline for Abstracts: November 01, 2014 
For further information, please visit: 

http://www.britsoc.co.uk/media/73395/Intimate_Economies_call_for_book_chapters_011114.pdf?1411652266499 
source: Internet 

 

Palgrave Studies In Play, Performance, Learning, and Development 
 

Palgrave Studies In Play, Performance, Learning, and Development provides a needed home for cross-
disciplinary scholarship linking play and performance to learning and development across the life span, thus 
educating a new generation of researchers and educators about the promise of play and performance as 
powerful catalysts for social-emotional-cognitive growth and successful learning. 
Deadline for Submissions: ongoing 
For further information, please visit: 

http://www.palgrave.com/page/psppld/ 
source: Internet 

  

TROSKA O EDUKACJĘ DZIECKA. MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ 
 

Termin: 14 listopada 2014 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne: możliwości edukacyjne małego 
dziecka; trudności i szanse edukacyjne we wczesnym nauczaniu; metodyka nauczania zintegrowanego; 
współpraca z rodzicami; znaczenie, formy i zasady komunikacji pomiędzy szkołą, rodzicami a instytucjami 
wspierającymi edukację; sylwetka nauczyciela nauczania początkowego; media w trosce o dziecko. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 listopada 2014 
Opłata konferencyjna: 50 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.uczelniawarszawska.pl/Konferencja-Troska-o-edukacje-malego-dziecka-miedzy-teoria-a-praktyka,,855.html 
źródło: Internet 

  

ESA 2015 
DIFFERENCES, INEQUALITIES, AND SOCIOLOGICAL IMAGINATION 

 

Date: August 25-28, 2015 
Site: Prague, Czech Republic 
Topics: We live in an era in which new forms of domination call for a reframing of the questions sociology 
has tackled since it came into being. We need to work together to examine the intricate interweave of social, 
cultural, economic, and political dynamics contained in the processes of change occurring in the XXI 
century. We need to renew our sociological imagination.  
Deadline for Abstracts: ongoing 
For further information, please visit:  

http://www.europeansociology.org/conferences.html 
source: Internet 

 

SOCIOLOGY OF RELIGION: FOUNDATIONS AND FUTURES 
 

Date: July 07-09, 2015 
Site: Hoddesdon, UK 
Topics: This conference will bring together scholars who have shaped and are shaping the discipline. It will 
be an opportunity to address questions that still need answering, and questions that are emerging to inform 
future agendas and areas of concern and study. 
Deadline for Abstracts: December 01, 2014 
For further information, please visit:  

http://socrel.org.uk/socrel-2015-sociology-of-religion-foundations-and-futures/ 
source: Internet 

 

EUROPEIZACJA: POLSKI CZY EUROPY? 
KULTUROWE ASPEKTY CZŁONKOSTWA POLSKI W UE 

 

Termin: 27 listopada 2014 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Sytuacja cywilizacyjno-kulturowa Unii Europejskiej jest paradoksalna. Jeśli przez cywilizację 
rozumieć będziemy materialne, technologiczne osiągnięcia człowieka, niewątpliwie państwa UE należą do 
światowych liderów, a ich osiągnięcia stanowią przedmiot pragnień znacznej części świata. Jednocześnie 
jednak pogłębia się wrażenie, że świat wartości właściwy dla Europy sięga swego kresu. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2014 
Opłata konferencyjna: 250 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.europeizacja.pl/ 
źródło: Internet 

 

CALLS FOR PAPERS 

KONFERENCJE 

DYSKURSY O KULTURZE 
 

Termin: 27 listopada 2014 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: W ramach debaty w kolejnej edycji „Dyskursów o kulturze”, Organizatorzy zapraszają do 
dyskusji na temat wkładu polskich mediów w zwalczanie przemocy, korupcji i patologii władzy oraz 
świadczenia przez nie pomocy osobom pokrzywdzonym przez instytucje państwowe, jak również zachęcają 
do wymiany zdań na temat oceny programów interwencyjnych i śledczych, a także przestrzegania zasad 
etyki dziennikarskiej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października 2014 
Opłata konferencyjna: 300 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.goldenline.pl/ramka/aHR0cDovL3d3dy5keXNrdXJzeW9rdWx0dXJ6ZS5zcG9sZWN6bmEucGwv 
źródło: Internet 

 

CREATIVE RESEARCH METHODS IN THE SOCIAL SCIENCES 
 

Date: May 08, 2015 
Site: London, UK 
Topics: This conference will bring together researchers from a range of disciplines and sectors to share 
experiences and learning. There will be four concurrent workshop streams based on the four main areas of 
creative research methods: arts-based research, research using technology, mixed method research, 
transformative research frameworks. 
Deadline for Abstracts: December 01, 2014 
For further information, please visit:  

http://www.ncrm.ac.uk/news/show.php?article=5403 
source: Internet 

 

SPORT, UNITY & CONFLICT 
 

Date: June 10-13, 2015  
Site: Dublin, Ireland 
Topics: Sport is often presented as both a unifying concept and practice, perhaps even acting as a dictum, 
a means through which the people of different nations, classes, cultures, and perspectives are brought 
together in unison. Yet, tension and conflict pervade sport.  
Deadline for Abstracts: January 31, 2015 
Registration fee: 200-500 EUR 
For further information, please visit:  

http://www.eass2015.ie/ 
source: Internet 

 

Gender, Work & Organization 
Special Issue: Bodies and Intimate Relations at Work 

 

This Special Issue will focus on bodies and intimate relations in organizations and workplaces. The aim of 
this Special Issue is to reignite research on the body and intimate relations in the workplace, to produce a 
set of papers that recognizes the existence of conflicts of interest over how to value human bodies, bodily 
differences, and their management in the workplace.  
Deadline for Submissions: March 15, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.britsoc.co.uk/media/74533/GWO_Special_Issue_150315.pdf?1411652371985 
source: Internet 

 

Konecki Krzysztof T. i in. 
(2014) The Spirit of 

Communitarianism and the 
Cultural Background of the 

Limoncocha Community in the 
Context of Sustainable 
Development. http://

www.eksoc.uni.lodz.pl/is/doc/
pub2014-limon.pdf. 

Pilgrim David (2014) 
Understanding Mental Health. 
A Critical Realist Exploration. 

Routledge.. 

CIAŁO, OKO, MÓZG 
 

Termin: 06 grudnia 2014 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Celem tego spotkania jest przeprowadzenie interdyscyplinarnej analizy interakcji pomiędzy 
rozwojem nowych technologii a kształtem współczesnych społeczeństw w trzech zasadniczych wymiarach: 
ciało, oko, mózg. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 października 2014 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://wymiarywiedzy.pl/cialo-oko-mozg/ 
źródło: Internet 

 

MÓZG – UMYSŁ – RELIGIA 
 

Termin: 28 lutego 2015 – 01 marca 2015 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Zagadnienia konferencji będą obejmowały obszary zainteresowań wspólnych dla neuronauk, 
kognitywistyki oraz religioznawstwa. Organizatorzy tego wydarzenia mają nadzieję rozwinąć dyskurs 
pomiędzy naukami przyrodniczymi a humanistycznymi ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych 
zjawisk religijnych jako głównego kierunku tych rozważań. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2014 
Opłata konferencyjna: 100–300 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.mur.confer.uj.edu.pl/ 
źródło: Internet 

 

RELIGIA A SPOŁECZNO-POLITYCZNE PRZEMIANY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA 
 

Termin: 17–20 czerwca 2015 
Miejsce: Gdynia 
Tematyka: Motywem przewodnim IV Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego będzie refleksja nad 
religią i religijnością w sytuacji zachodzących we współczesnym świecie przemian społeczno-politycznych. 
Pozwoli to nawiązać do tych dyskusji, w których stawiane są problemy generowane przez takie procesy 
zachodzące w społeczeństwie, jak globalizacja, liberalizacja życia społecznego, sekularyzacja czy 
pluralizacja.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2015 
Opłata konferencyjna: 400–550 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.kongres.amw.gdynia.pl/ 
źródło: Internet 
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