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BIEŻĄCY 
NUMER 

Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 

OD REDAKTORA 
 
 

Sport w dyskursie. Dyskurs 
sportu 

 
Wojciech Woźniak 

 
 

ARTYKUŁY 
 
 

Społeczne ujęcie sportu. 
(Trudne) definiowanie 

zjawiska i jego dyskurs 
  

Przemysław Nosal 
 
 

Polityka i (nie)
bezpieczeństwo igrzysk 

olimpijskich: casus 
Londynu 2012 

  
Barrie Houlihan 

Richard Giulianotti 
 
 

Euro 2012 i Kraków 2022. 
Polskie elity polityczne 
wobec wielkich imprez 

sportowych 
 

Wojciech Woźniak 
 
 

Protesty kibiców piłkarskich 
w Polsce w XXI wieku. 

Analiza ruchu społecznego 
 

Rafał Chwedoruk 
 
 

Kiedy płeć nie ma 
znaczenia. Nie/normatywne 

ciała w dyskursie 
narodowym i sportowego 

sukcesu 
 

Honorata Jakubowska 
 
 

Sport osób 
niepełnosprawnych w 
przekazie i dyskursie 
medialnym w Polsce 

 
Jakub Niedbalski 

 
 

Dwa sety komercjalizacji. 
Studium porównawcze 
siatkówki w Hiszpanii i 

Polsce 
  

Anna Kossabucka 
Radosław Kossakowski 

 
 

Aktywność fizyczna – 
przyjemność czy 

obowiązek? Analiza 
społeczno-kulturowych 

uwarunkowań 
komercyjnego sukcesu 

Zumba Fitness 
 

Dorota Olko 
 
 

WYWIAD 
 
 

Socjologia sportu wobec 
chuligaństwa futbolowego, 
globalizacji i komercjalizacji 
sportu. Wojciech Woźniak 

rozmawia z Richardem 
Giulianottim 

 
Richard Giulianotti 
Wojciech Woźniak 

 
 

RECENZJA 
 
 

Recenzja książki: Michał 
Lenartowicz (2012) Klasowe 

uwarunkowania sportu i 
rekreacji ruchowej z 

perspektywy teorii Pierre’a 
Bourdieu. Warszawa: 

Akademia Wychowania 
Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego 
 

Jakub Ryszard Stempień 

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 

 

Journal of Sociology and Social Work 
Call for Papers for Vol. 3 No. 2 

 

Journal of Sociology and Social Work is a scholarly international journal in its fields. The journal remains a 
leading voice for analysis and research in the social sciences. The journal welcomes research papers from 
all areas of sociology, with an emphasis on theory building and innovative methods. 
Deadline for Papers: August 31, 2015 
For further information, please visit: 

http://jsswnet.com/ 
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 PAPERS 

WARTOŚCI I SENS ŻYCIA 
 

Termin: 21‒22 września 2015 
Miejsce: Poznań 
Tematyka: Poszukiwanie sensu życia jest charakterystyczną kondycją ludzką. Jednym z ważniejszych 
zjawisk nadających sens ludzkiemu życiu są wartości i aspiracje, wyznaczające pożądane kierunki działań i 
rozwoju. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://wartoscisenszycia.pl/ 
źródło: Internet 

 

RZECZYWISTOŚĆ I JEJ REPREZENTACJE ‒ OD MIMETYZMU DO KONSTRUKTYWIZMU 
 

Termin: 02‒04 września 2015 
Miejsce: Kazimierz Dolny 
Tematyka: Celem konferencji jest wielostronna analiza zjawisk, które tworzą dokonujący się w kulturze 
zwrot ikoniczny, a także określenie, na czym polega recepcja rzeczywistości, która odwołuje się do 
obrazów, a nie tylko słów i pojęć. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 lipca 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://obrazy.umcs.pl/ 
źródło: Internet 

 

METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ I TEORIE UGRUNTOWANE 
  

Termin: 18‒19 września 2015 
Miejsce: Słupsk-Ustka 
Tematyka: Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, zaprezentowanie 
rezultatów badań związanych z zastosowaniem MTU, poddanie dyskusji problemów zarówno teoretycznych, 
jak i warsztatowo-metodologicznych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 sierpnia 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.grounded.ustka.pl/ 
źródło: Internet 

 

QUALITATIVE HEALTH RESEARCH CONFERENCE 
 

Date: October 19‒21, 2015 
Site: Toronto, Canada 
Topics: Qualitative health research improves our knowledge and understanding about health and wellness 
around the world. While it has often been performed and published on the margins, the potential for 
qualitative health research to profoundly change healthcare is promising yet elusive. 
Deadline for Abstracts: June 23, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.iiqm.ualberta.ca/Conferences_and_Workshops/QualitativeHealthResearch.aspx 
source: Internet 

 

Bramwell Richard (2015) UK 
Hip-Hop, Grime, and the City. 

Routledge. 

Gross Matthias, McGoey 
Linsey, eds. (2015) Routledge 

International Handbook of 
Ignorance Studies. Routledge. 

UPIORY, DUCHY, ZJAWY. WIDMOWE REPREZENTACJE W POPKULTURZE 
 

Termin: 16‒17 października 2015 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: Choć upiory, duchy, widma i zjawy kojarzą się z fantastyką grozy, w rzeczywistości są o wiele 
bliższe światu codziennego doświadczania przez głębokie zakorzenienie w kulturze, języku i powszechnej 
świadomości. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 lipca 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.academia.edu/12612172/Upiory_duchy_zjawy._Widmowe_reprezentacje_w_popkulturze 
źródło: Internet 

 

RELIGIA W KONTEKŚCIE KULTUROWYM 
 

Termin: 20 października 2015 
Miejsce: Olsztyn 
Tematyka: Celem konferencji jest zaprezentowanie wybranych doktryn religijnych, systemów wierzeń oraz 
związków wyznaniowych, ukazanie różnorodności religijnej, a także wpływu religii na rozwój i kształtowanie 
się kultury na przestrzeni dziejów. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 lipca 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://dzienmiedzykulturowy.blogspot.com/ 
źródło: Internet 

 

COGNITIVE ADVENTURES 
 

Date: November 09‒10, 2015 
Site: Warsaw, Poland 
Topics: 1) Cognition, learning, and experience in museums and science centers; 2) Social capital and 
scientific capital—the role played by science centers and informal-education institutions in effecting social 
change; 3) Exhibition environments, individual exhibits, and “designed” visitor experiences. 
Deadline for Abstracts: July 15, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.kopernik.org.pl/en/special-projects/konferencja-przygody-umyslu/ 
source: Internet 

 

CONVERGING CULTURES 
COLLABORATIONS IN LEARNING, RESEARCH, AND STUDY 

 

Date: December 03‒04, 2015 
Site: Rome, Italy 
Topics: The primary focus of this conference will be to explore ways to teach and learn more about other 
cultures and countries. 
Deadline for Abstracts: June 29, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.theworldwideforum.org/ 
source: Internet 

 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE W POLSCE. STAN I PERSPEKTYWY 
 

Termin: 03 listopada 2015 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Celem niniejszej konferencji jest prezentacja aktualnej wiedzy na temat poradnictwa 
specjalistycznego w Polsce oraz podjęcie dyskusji o kierunkach jego rozwoju.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lipca 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.kul.pl/vi-konferencja-naukowa-z-cyklu-homo-homini,art_61010.html 
źródło: Internet 

 

POLSKA NIEPODLEGŁOŚĆ ‒ DROGA DO WOLNOŚCI 
 

Termin: 21‒22 listopada 2015 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Celem tego wydarzenia jest integracja środowiska naukowego, ale przede wszystkim poważna 
dyskusja o polskiej niepodległości w naukowym gronie. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 października 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

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

 

Hunter Shona (2015) Power, 
Politics, and the Emotions: 
Impossible Governance? 

Routledge.  

Tekstoteka Filozoficzna 
Numer tematyczny: Współczesny człowiek ‒ pielgrzym czy włóczęga 

 

Redakcja „Tekstoteki Filozoficznej” zaprasza do nadsyłania artykułów poświęconych problemom 
tożsamości, wolności oraz miejscu tradycyjnych systemów wartości we współczesnym świecie do piątego 
numeru rocznika, którego tematem przewodnim będzie: Współczesny człowiek – pielgrzym czy włóczęga? 
Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2015  
Więcej informacji na stronie internetowej: 

http://tekstotekafilozoficzna.pl/dla-autorow/ 
źródło: Internet 

 

CONFRONTING GENDER AND FAITH 
 

Date: December 10‒11, 2015 
Site: Berlin, Germany 
Topics: Despite generations of feminist and queer deconstructions of gender and sexual binarisms in 
diverse disciplines, the modern/colonial belief in the heteronormative sexual (and thus gender) binary 
between “man” and “woman” seems to be still strongly held in contemporary society.  
Deadline for Abstracts: August 01, 2015 
For further information, please visit: 

https://www.ici-berlin.org/news/677/ 
source: Internet 

 

JĘZYK POLSKI JAKO NOŚNIK TOŻSAMOŚCI 
 

Termin: 26‒27 listopada 2015 
Miejsce: Poznań 
Tematyka: Celem konferencji jest ukazanie roli języka polskiego jako nośnika tożsamości tak indywidualnej, 
jak zbiorowej wśród Polaków oraz osób pochodzenia polskiego żyjących za zachodnimi i wschodnimi 
granicami Polski po roku 1945. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lipca 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://konferencjapolonijna.pl/ 
źródło: Internet 
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