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BIEŻĄCY 
NUMER 

Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 

OD REDAKTORA 
 
 

Changes in a Human Life 
 

Jakub Niedbalski 
Izabela Ślęzak 

 
 

ARTYKUŁY 
 
 

A History of the Exclusion 
of the Mentally Handicapped 

 
Elżbieta Zakrzewska-

Manterys 
 
 

The Role of Sport in the 
Reconstruction Process of 

the Identity of a Person with 
an Acquired Body 

Dysfunction 
 

Jakub Niedbalski 
 
 

Professional Biographies of 
Polish Corporation Workers 
in the Late Capitalist World 

 
Kamila Biały 

 
 

Becoming a Teenage 
Father. Having a Baby as a 

Turning Point in 
Biographies of Young Men 

of Low Socioeconomic 
Status Inhabiting Poverty 

Enclaves 
 

Paulina Bunio-Mroczek 
 
 

The Socialist Project for a 
New Intelligentsia and Its 

Limits. Academic Careers in 
the Polish Postwar 

University: a Biographical 
Perspective 

  
Agata Zysiak 

 
 

The Importance of 
Subjectively Constructed 

Meaning: Integration Viewed 
from the Perspective of 

Immigrants 
 

Antonella Spanò 
Markieta Domecka 

 
 

The Influence of Significant 
Others on the Course of the 

Process of Leaving Sex 
Work 

  
Izabela Ślęzak 

 
 
 

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 

 

Health Sociology Review 
Special Issue: Medicine, Health, and Self-Tracking 

 

A new range of digitized devices have come onto the market that can be employed to engage in self-
tracking, such as smartphone apps and wearable tech, but some may prefer time-honored methods such as 
using weight scales, diaries, or journals to monitor their health and well-being. 
Deadline for Papers: November 27, 2015 
For further information, please visit: 

http://explore.tandfonline.com/cfp/bes/rhsr-medicine-health-self-tracking 
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 

Jha Meeta Rani (2015) The 
Global Beauty Industry. 

Routledge. 

Milner Murray Jr. (2015) 
Freaks, Geeks, and Cool Kids. 

Routledge. 

SOLIDARNOŚĆ W CZASACH NIEUFNOŚCI 
 

Termin: 14‒17 września 2016 
Miejsce: Gdańsk 

Zgłaszanie grup tematycznych: do 31 października 2015 
 

Więcej informacji na temat Zjazdu na stronie internetowej: 
http://16zjazdpts.pl/#main 

źródło: Internet 
 

RETORYKA WIZERUNKU MEDIALNEGO 
 

Termin: 05‒06 listopada 2015 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Wizerunek medialny to zespół cech i zachowań, które budują obraz danej osoby, instytucji czy 
sprawy w umysłach odbiorców mediów. Zagadnienie to rozpatrywane jest najczęściej przez pryzmat 
marketingu czy komunikowania politycznego. Perswazyjność wizerunków medialnych czyni z nich jednak 
także przedmiot analizy retorycznej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 października 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://retoryka.edu.pl/ 
źródło: Internet 

 

ZARADNOŚĆ SPOŁECZNA. WSPÓŁCZESNE PRZEJAWY I OGRANICZENIA 
 

Termin: 19 listopada 2015 
Miejsce: Poznań 
Tematyka: Celem konferencji jest prezentacja stanu wiedzy na temat współczesnych koncepcji zaradności 
społecznej jako istotnej kategorii poznawczej w badaniach nad nierównościami społecznymi oraz 
strategiami życiowymi jednostek w sytuacji doświadczania kryzysów funkcjonowania społecznego. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://socjologia.amu.edu.pl/isoc/news.php?readmore=4645 
źródło: Internet 

 

FICTIONAL MAPS 
 

Date: January 21‒23, 2016 
Site: Katowice, Poland 
Topics: Map of the fictional world subverts the very essence of an actual cartography—it represents a 
territory that cannot be discovered or traversed in a non-fictional realm and yet it delivers much more than a 
usual map: a promise of the journey into unknown. 
Deadline for Abstracts: October 30, 2015 
For further information, please visit: 

http://fictionalmaps.org/ 
source: Internet 

 

DYSKURS OSWOJONY. NAUKA W ZWIERCIADLE POP(KULTURY) 
 

Termin: 28‒29 listopada 2015 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Jak badać popkulturę?; Interakcje pomiędzy nauką a popkulturą; Wizerunek nauki i naukowca w 
popkulturze; Źródła zainteresowania nauką w popkulturze; Czego uczy nas popkultura?; Czy przez 
popkulturę można popularyzować naukę? 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://www.facebook.com/dyskurs.oswojony 
źródło: Internet 

 

CIAŁO TO TRICKSTER 
SPOŁECZNO-KULTUROWE KONTEKSTY DOŚWIADCZANIA CIAŁA 

 

Termin: 10 grudnia 2015 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Konferencja ma na celu zastanowienie się nad rozmaitymi aspektami ludzkiego wcielenia i (nie)
obecności ciała w codziennym doświadczaniu. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://socjologia.uni.wroc.pl/index.php/dzialalnosc-naukowa/wydarzenia/935-zaproszenie-na-konferencje-cialo-to-tricster-
spoleczno-kulturowe-konteksty-doswiadczania-ciala 

źródło: Internet 
 

DOING THE BODY IN THE 21
st

 CENTURY 
 

Date: March 31 ‒ April 02, 2016 
Site: Pittsburgh, U.S.A. 
Topics: What does it mean to study the body today? How are scholars thinking about them? However 
conceived—as embodied subjectivities or collectivities, as bodies of literature or land mass—bodies remain 
the sites and subjects of theorizing, engineering, action, affect, art, and control. 
Deadline for Abstracts: October 15, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.body.pitt.edu/ 
source: Internet 

 

QUALITATIVES 2016 
VISUAL RESEARCH METHODS AND VISUAL ETHNOGRAPHIES 

 

Date: May 11‒13, 2016 
Site: St. Catharines, Canada 
Topics: Visual research methods and visual ethnographies have burgeoned over the past decade. The 
diverse fields of visual methods and visual ethnographies include many forms of visual materials and a 
diverse array of methodological, epistemological, and ontological approaches. 
Deadline for Abstracts: October 31, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.qualitatives.ca/ 
source: Internet 

 

Taylor Nicole (2015) Schooled 
on Fat. Routledge. 

XVI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY 

KONFERENCJE 

Interdisciplinary Perspectives on Equality and Diversity: An International Journal 
Special Issue: Critical Interpretations of the Representation and Re(Production) of Organizational 

Life in Popular Culture: International Perspectives 
 

This special issue examines the interface between popular culture and organizational life, and how popular 
culture represents, constructs, and negotiates issues relating to masculinities and femininities.  
Deadline for Papers: January 08, 2016 
For further information, please visit: 

http://ipedjournal.com/calls-for-papers/ 
source: Internet 

 

MNICH UBIERA SIĘ U PRADY? 
KONTROWERSJE DOKTRYNALNE I MORALNE W BUDDYZMIE I WOKÓŁ BUDDYZMU 

 

Termin: 11‒13 grudnia 2015 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Celem konferencji jest krytyczne spojrzenie na różnego rodzaju procesy zachodzące w obrębie 
Buddyzmu od czasów jego powstania do współczesności, obiektywne opisanie Buddyzmu i wszelkich 
zjawisk, jakich był uczestnikiem w relacji z szerszą rzeczywistością społeczną czy też jego wewnętrznym 
metabolizmem. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 08 listopada 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.buddhistcontroversy.confer.uj.edu.pl/contact 
źródło: Internet 

 

TOPOGRAFIE PODRÓŻY 
 

Termin: 11‒13 grudnia 2015 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Od dłuższego czasu w humanistyce odżywać zaczyna przeświadczenie, że u podstaw 
większości problemów intelektualnych współczesności, a także języka, jakim się posługujemy, leżą 
kategorie przestrzenne i nierozerwalnie złączona z nimi potrzeba migrowania z miejsc oswojonych i 
znanych do nieoswojonych i nieznanych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 listopada 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://topografiepodrozy.wordpress.com/ 
źródło: Internet 

 

SUSTAINABLE AND JUST RURAL TRANSITIONS: CONNECTIONS AND COMPLEXITIES 
 

Date: August 10‒14, 2016 
Site: Toronto, Canada 
Topics: The XIV World Congress of Rural Sociology encourages interdisciplinary dialogue, exchange, and 
collaboration in order to enhance the contributions and applications of sociological inquiry for understanding 
and improving the life conditions and experiences of people located in, identified with, and concerned about 
rural places and communities worldwide. 
Deadline for Abstracts: November 01, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.ryerson.ca/arts/irsacongress2016/index.html 
source: Internet 

 

Starzyński Mikołaj (2015) 
Nowy ateizm. Analiza 

krytyczna. Nomos.  

Zielińska Iwona (2015) Panika 
moralna. Homoseksualność w 

dyskursach medialnych. 
Nomos. 

Community Psychology in Global Perspective 
Special Issue: Structural Violence and Community-Based Research and Action 

 

Conceptions of structural violence can challenge community-based praxis to incorporate sophisticated 
analyses of injustice. This special issue explores these possibilities through critical interrogations of diverse 
forms of structural and symbolic violence. 
Deadline for Papers: January 15, 2016 
For further information, please visit: 

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/cpgp/announcement/view/44 
source: Internet 

 

Contemporary Perspectives in Family Research 
Special Issue: Divorce, Separation, and Remarriage: The Transformation of Family 

 

While the family remains a core social institution in every society, it is, nonetheless, an institution which 
continues to evolve. In many societies, divorce, separation, and remarriage have become a normative part 
of marriage and family life. 
Deadline for Papers: January 23, 2016 
For further information, please visit: 

http://www.britsoc.co.uk/media/89898/CPFR_2016_cfp_230116.pdf?1442867853605 
source: Internet 
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