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BIEŻĄCY 
NUMER 

Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 

OD REDAKTORÓW 

 
 

Perspektywa 
Foucaultowska we 

współczesnej refleksji 
badawczej  

 
Karol Franczak 

Magdalena Nowicka 
 
 

DYSKUSJE 

 
 

Pamiętać Foucaulta, 
zapomnieć Foucaulta. Z 

prof. Małgorzatą Kowalską, 
prof. Małgorzatą Jacyno i 

Kajetanem Marią 
Jaksenderem rozmawia 

Magdalena Nowicka 
 

Małgorzata Kowalska 
Małgorzata Jacyno 

Kajetan M. Jaksender 
Magdalena Nowicka 

 
 

Oswajanie Foucaulta w 
analizach społeczno-

pedagogicznych – zapis 
dyskusji panelowej 

 
Marek Czyżewski 

Ewa Marynowicz-Hetka 
Maria Mendel 

Astrid Męczkowska-
Christiansen 

Helena Ostrowicka 
Tomasz Szkudlarek 

 
 

ARTYKUŁY 
 
 

"Reżimy prawdy" i "reżimy 
fikcji" – Foucault o 

związkach sztuki z nauką 
 

Paweł Bytniewski 
 
 

Michel Foucault jako 
farmakon 

  
Marcin Maria Bogusławski 

 
 

Zboczony seks jako 
bioopór. Między Foucaultem 

a Agambenem 
 

Krzysztof Pacewicz 
 
 

Rozum na barykadzie. 
Michel Foucault i 
intelektualizacja 

społecznego protestu 
 

Karol Franczak 
 
 

Czy władza jest wszędzie? 
Krytyka dwóch uzasadnień 

Foucaultowskiej tezy o 
powszechności władzy 

 
Jerzy Stachowiak 

 
 

Wokół problematyki 
"metody" w 

postfoucaultowskich 
badaniach społecznych – 

pomiędzy strategią 
transkrypcji a strategią fugi 

 
Helena Ostrowicka 

 
 

O użyteczności kategorii 
dyspozytywu w badaniach 

społecznych 
 

Magdalena Nowicka 
 
 
 

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 

 

Contemporary Social Science 
Special Issue: The People and the State—21st Century Protest Movements 

 

The aim of this issue is to explore the emergence, character, local impact, and wider regional significance of 
contemporary protest movements. Papers that consider any aspect of the relationships between the people 
and the state revealed by contemporary protest movements and their membership are encouraged. 
Deadline for Submissions: May 02, 2016 
For further information, please visit: 

http://explore.tandfonline.com/cfp/pgas/css-cfps/css-cfp-protest 
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 

Praktyka Teoretyczna 
Numer tematyczny: Wyparte historie XIX wieku 

 

Autorzy zachęcani są do nadsyłania tekstów, które biorąc za metodę historiografię mniejszościową czy 
mikrohistoryczną, będą próbowały opowiedzieć inną historię XIX wieku. Policyjne raporty, ulotki, broszury, 
dzienniki, korespondencje, dokumenty życia codziennego – wszystkie one odpowiednio opracowane mogą 
stanowić rodzaj materiału wybuchowego, wysadzającego w powietrze zdroworozsądkową wizję XIX 
stulecia. 
Termin nadsyłania abstraktów: 30 czerwca 2016 
Więcej informacji na stronie internetowej: 

http://www.praktykateoretyczna.pl/call-for-papers/call-for-papers-12017/ 
źródło: Internet 

 

CLOSE TO HOME: MORAL DILEMMAS, ETHICAL PRACTICE, AND COMPLEXITIES OF REFLEXIVITY 
IN ETHNOGRAPHIC RESEARCH 

 

Date: June 03, 2016 
Site: London, UK 
Topics: Appreciating the diverse forms that ethnographic research can take, this event explores the role of 
the researcher in ethnographic research, reflecting on the challenges the researcher faces in the collection 
and presentation of data. 
Deadline for Abstracts: April 25, 2016 
For further information, please visit: 

http://www.britsoc.co.uk/media/110578/BSA_Regional_PGF_030616.pdf?1458407398268 
source: Internet 

 

OBCY W LABIRYNCIE KULTUR 
 

Termin: 27 kwietnia 2016 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Obcość kulturowa i fizyczna jest powodem stałych konfrontacji między tuziemcami a 
przybyszami z innych, obcych światów. Dlatego naukowcy mają obowiązek zaangażować się w badanie 
sytuacji przybyszów w społeczeństwie polskim i szerzej ‒ europejskim, poszukując społecznych i 
psychologicznych źródeł w wykluczaniu i prześladowaniu. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 marca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://is.wnhis.uksw.edu.pl/node/540 
źródło: Internet 

 

OKO W OKO Z INTERNETEM 
 

Termin: 06 maja 2016 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Internet jest najpopularniejszym z mediów współczesnego świata. Obecny właściwie w każdej 
chwili ludzkiego życia. Pełni on funkcję rozrywki, jest źródłem najnowszych informacji z całego świata oraz 
pozwala na szybkie komunikowanie się między ludźmi.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2016  
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://wydarzysie.pl/aktualnosci/lubelskie/oko-w-oko-z-internetem-zglos-sie-do-udzialu-w-konferencji/ 
źródło: Internet 

Grogan Sarah (2016) Body 
Image. Routledge. 

Cashmore Ellis, Dixon Kevin, 
eds. (2016) Studying Football. 

Routledge. 

SOCIAL TRANSFORMATIONS: NEW CHALLENGES, PRACTICES, AND CRITIQUE 
 

Date: September 28‒29, 2016 
Site: Sibiu, Romania 
Topics: Transformative processes occur worldwide and can be subject to various interpretations from 
different theoretical perspectives. Despite the end-of-history rhetoric surrounding the initial stages of 
“transitions” from state socialism to democracy and capitalism, the transformations are far from being 
finished. 
Deadline for Abstracts: May 30, 2016 
For further information, please visit: 

http://conferences.ulbsibiu.ro/esa-rn36/call/default.html 
source: Internet 

 

SOCJOLOGIA CIAŁA W POLSCE. STAN SUBDYSCYPLINY, JEJ PERSPEKTYWY I WYZWANIA 
 

Termin: 16‒17 czerwca 2016 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: Specyfika socjologii ciała w Polsce; Metodologia badania cielesności; Obszary substantywne w 
socjologii ciała; Dydaktyka socjologii ciała; Wszelkie inne tematy, które obejmuje swoim zainteresowaniem 
socjologia ciała. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://socjologia-ciala.uni.lodz.pl/ 
źródło: Internet 

 

WIELOWYMIAROWOŚĆ ODDZIAŁYWAŃ RESOCJALIZACYJNYCH W PRACY PENITENCJARNEJ 
 

Termin: 24‒25 października 2016 
Miejsce: Opole 
Tematyka: Zjawisko przestępczości, jego przyczyny i przeciwdziałanie stanowią istotny przedmiot 
współczesnych dyskursów podejmowanych w środowisku teoretyków i praktyków. Wiodącą kwestią tych 
problemów niezmiennie pozostaje sposób postępowania ze sprawcami czynów karalnych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://inp.uni.opole.pl/konferencje-resocjalizacja/ 
źródło: Internet 

 

Konecki Krzysztof T. (2016) Is 
the Body the Temple of the 

Soul? Modern Yoga Practice 
as a Psychosocial 

Phenomenon. Jagiellonian 
University Press. 

KONFERENCJE 

QUALITATIVE METHODS AND RESEARCH TECHNOLOGIES 
 

Date: September 01‒03, 2016 
Site: Cracow, Poland 
Topics: As technology becomes more advanced and pervasive, we must question its influence on our 
society, on our interactions, and on our research methods and data. 
Deadline for Abstracts: April 20, 2016 
For further information, please visit: 

http://www.esa-cracow.pl/ 
source: Internet 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  
zespół redakcyjny „Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

życzy Państwu wielu chwil pełnych ciepła, spokoju i radości! 
 

LOST AND TRANSFORMED CITIES. A DIGITAL PERSPECTIVE 
  

Date: November 17‒18, 2016 
Site: Lisbon, Portugal 
Topics: The historic city from 2D to virtual and augmented reality; Cities as virtual museums; Cities, 
tourism, and digital heritage; Digital Heritage: methodological and epistemological challenges; The 
contemporary city and digital citizenship. 
Deadline for Abstracts: June 30, 2016 
For further information, please visit: 

https://lostcitiesconference2016.wordpress.com/call-for-papers-2/ 
source: Internet 

 

Konecki Krzysztof T., red. 
(2016) Emocje i polityka. 
Sceny z życia polskiego 

parlamentu. Wydawnictwo UŁ. 

Worthen Meredith G. F. 
(2016) Sexual Deviance and 

Society. Routledge. 

PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA W BADANIACH NAUKOWYCH 
 

Termin: 20‒21 maja 2016 
Miejsce: Rzeszów 
Tematyka: Społeczeństwo w przestrzeni i regionie; Zbiorowości terytorialne; Naród, język i religia; 
Integracja społeczna; Przestrzenie kultury; Metodologia nauk społecznych; Przestrzenie polityki i mediów; 
Przestrzeń geopolityczna. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/20-21-05-2016_zaproszenie.pdf 
źródło: Internet 

 

THE QUEER TANGO SALON 
 

Date: September 16‒17, 2016 
Site: Paris, France 
Topics: If dance is embodied knowledge, what  special insights into gender relations, into LGBT and queer 
politics, and into the minefield of physical intimacy can the joyous 21st century phenomenon of Queer Tango 
bring? 
Deadline for Abstracts: May 01, 2016 
For further information, please visit: 
http://www.britsoc.co.uk/media/109820/An%20International%20Symposium_of_Dance_Scholarship_and_Practice_010516.pdf?

1458407398268 
source: Internet 

 

PREVENTIVE CONSERVATION OF HUMAN ENVIRONMENT 6  
ARCHITECTURE AS PART OF THE LANDSCAPE 

 

Date: October 24‒25, 2016 
Site: Warsaw, Poland 
Topics: Protection of the landscape means not a containment of changes but rather managing changes, 
and therefore a wise compromise between the need to preserve the historical, artistic, and symbolic values 
and the requirements of development. The aim of the conference is to discuss how to reach such a wise 
compromise for the benefit of the present and future generations. 
Deadline for Abstracts: May 31, 2016 
For further information, please visit: 

https://pche6.wordpress.com/2016/02/20/call-for-papers/ 
source: Internet 

 

TOŻSAMOŚĆ W (PRZE)BUDOWIE 
 

Termin: 12‒13 maja 2016 
Miejsce: Opole 
Tematyka: Celem konferencji jest refleksja nad możliwymi sposobami podejścia do tożsamości 
wynikającymi ze zmian w rozumieniu podmiotu – człowieka, grupy społecznej itp. Zaproszenie do udziału w 
tym spotkaniu kierowane jest do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 kwietnia 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://tozsamoscwprzebudowie.tk/ 
źródło: Internet 

 

V TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 
 

Termin: 18‒21 maja 2016 
Miejsce: Ustka 
Tematyka: TSBJ to projekt spotkań, seminariów oraz sieci badaczy jakościowych, która ma na celu 
integrowanie wspólnoty badaczy jakościowych w Polsce, wspomaganie współpracy oraz doskonalenie 
metodologii i praktyki badań jakościowych w różnych obszarach i kontekstach teoretycznych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://tsbj.slupsk.pl/index.htm 
źródło: Internet 

 

REWITALIZACJA-KULTURA-INNOWACJE. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PRACY SOCJALNEJ 
 

Termin: 10 maja 2016 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej celem jest zdefiniowanie aktualnych 
problemów rewitalizacji, rozumianej jako całościowy proces naprawczy zdegradowanych terenów, 
a szczególnie roli, jaką powinna odgrywać praca socjalna w postaci organizowania społeczności lokalnej 
w kontekście unijnej perspektywy finansowej na lata 2014‒2020. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 
http://rops-katowice.pl/2016/03/16/zaproszenie-na-konferencje-naukowa-rewitalizacja-kultura-innowacje-wspolczesne-wyzwania-

pracy-socjalnej/ 
źródło: Internet 
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