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BIEŻĄCY 
NUMER 

Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 

OD REDAKTORÓW 

 
 

Dylematy etyczne i ryzyko w 
badaniach terenowych 

 
Borys Cymbrowski 

Dorota Rancew-Sikora 
 
 

ARTYKUŁY 
 
 

W stronę socjologicznego 
ujęcia etyki badań 

naukowych  
 

Dorota Rancew-Sikora 
Borys Cymbrowski 

 
 

Antropolog wobec innych i 
wobec siebie. Niektóre 

problemy etyczne 
uprawiania antropologii  

  
Ewa Nowicka 

 
 

Badacz jako gość 
 

Anna Horolets 
 
 

Praktyki ukrywania. O 
pułapkach, pokusach i 

pożytkach z badań 
niejawnych  

 
Beata Bielska 

 
 

Badacz zjawisk "trudno 
dostępnych" w terenie – 

kwestie etyczne, praktyczne 
i metodologiczne  

 
Sylwia Męcfal 

 
 

Zanim doprowadzisz do 
pogromu: między 
doświadczeniem 

etnograficznym z badań 
terenowych w 

społecznościach romskich a 
antropologicznym tekstem 

naukowym  
 

Maciej Witkowski 
 
 

Wybrane problemy etyczne 
w naukowych badaniach na 

zlecenie. Refleksje 
etnografki  

 
Adrianna Surmiak 

 
 

DYSKUSJA 

 
 

Dylematy etyczne badań 
prowadzonych na zlecenie 

instytucji publicznych – 
doświadczenia badacza 

terenowego 
 

Magdalena Dudkiewicz 
 
 

 
Zapraszamy Państwa do 

nadsyłania informacji 
dotyczących wydarzeń 

związanych z socjologią  
jakościową na adres 

internetowy: 
aktualnosci.psj@gmail.com 

 

Rynek ‒ Społeczeństwo ‒ Kultura 
Numer tematyczny: DOSKONALENIE 

 

Cechą obecnych czasów jest konieczność nieustannego dokształcania się, dążenia do rozwoju, 
podnoszenia kwalifikacji, dokonywania zmian. Oprócz samoistnej potrzeby doskonalenia się jesteśmy 
zasypywani informacjami i reklamami kreującymi konieczność poddania się procesowi szkolenia, osiągania 
celów. Zarówno jednostki, jak i podmioty, organizacje, państwa, a nawet społeczeństwa podążają drogą ku 
specjalizacji, doskonaleniu, rozwojowi i zmianie. 
Termin nadsyłania artykułów: 31 sierpnia, 2016 
Więcej informacji na stronie internetowej: 

http://www.kwartalnikrsk.pl/doskonalenie.html 
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. 
 

CALL FOR PAPERS 

ZMYSŁOWOŚĆ W LITERATURZE, JĘZYKU I KULTURZE 
 

Termin: 24‒25 listopada 2016 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Temat konferencji został sformułowany szeroko, aby do debaty o zmysłowości w literaturze, 
języku i kulturze mogli włączyć się nie tylko językoznawcy i literaturoznawcy, ale też przedstawiciele innych 
dyscyplin naukowych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

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

 

RELIGIA I KULTURA W CYFROWYCH MEDIACH 
 

Termin: 01 grudnia 2016 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Celem konferencji jest analiza funkcjonowania we współczesnym świecie religii i kultury w 
warunkach dynamicznego rozwoju mediów i przemian w społeczeństwie informacyjnym, w którym 
komunikacja w coraz większej części oparta jest na formach zapośredniczonych przez media. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.ignatianum.edu.pl/nauka/konferencje/kultura-i-religia-w-cyfrowych-mediach 
źródło: Internet 

 

KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 
 

Termin: 24 listopada 2016 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: Czas wolny we współczesnym świecie jest towarem deficytowym. Zarządzanie budżetem czasu 
sprawia problemy zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom. Globalizacja oraz konsumpcyjny styl życia 
sprawiają, że pojęcie czasu wolnego nabiera dziś zupełnie innego znaczenia niż kilkanaście lub kilkadziesiąt 
lat temu. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 września 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.medyk.edu.pl/konferencje/iv-miedzynarodowa-e-konferencja-naukowa-z-cyklu-pedagogika-xxi-wieku-dylematy-i-
wyzwania 

źródło: Internet 
 

FILM W DZIAŁANIU 
 

Termin: 24‒25 listopada 2016 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Konferencja ma na celu integrację środowisk naukowych i wymianę doświadczeń badawczych, 
warsztatowych wśród nauczycieli, edukatorów-praktyków, pracowników agencji reklamowych i specjalistów 
w zakresie PR, animatorów kultury, działaczy społecznych, pracowników sektora kultury i sztuki 
zajmujących się wykorzystaniem filmu w działalności edukacyjno-rozwojowej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 października 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://badania-media.up.krakow.pl/index.php/pl/ 
źródło: Internet 

 

Grewal Kiran Kaur (2016) 
Racialised Gang Rape and 

the Reinforcement of 
Dominant Order. Routledge. 

CALL FOR REVIEWERS 

 
Mamy przyjemność zaprosić Państwa za rok do Łodzi na VIII konferencję organizowaną przez The 

European Society for the Study of Symbolic Interaction 
 

Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry 
 

Planowany termin konferencji to 04‒08 lipca 2017 
 

PSYCHOLOGIA PRACY A NOWY WYMIAR EKOLOGII ŻYCIA CZŁOWIEKA 
 

Termin: 25‒27 listopada 2016 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Współcześnie wzrasta zainteresowanie tematyką ekologii, zaś świadomość ekologiczną budzi 
się już u małych dzieci. Edukacja ekologiczna staje się coraz powszechniejsza. Jesteśmy bardziej świadomi 
konieczności czynnych działań na rzecz ochrony środowiska. Bywa także, że ulegamy ekologicznej modzie. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.uj.edu.pl/web/psychologiapracy/start 
źródło: Internet 

 

OBRAZY CHOROBY W JĘZYKU I LITERATURZE 
 

Termin: 08‒09 grudnia 2016 
Miejsce: Piotrków Trybunalski 
Tematyka: Celem konferencji jest analiza przedstawień choroby w kulturze, ze szczególnym 
uwzględnieniem nowopowstałego gatunku literackiego zwanego patografią, konotacji związanych z 
poszczególnymi chorobami oraz analiza stylistyczna wyrażeń językowych wywodzących się z dyskursu 
medycznego w języku. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

https://www.facebook.com/events/1619397008381870/ 
źródło: Internet 

 

EU SSSI CONFERENCE 

SZLAKI DZIEDZICTWA JAKO MEDIUM ZMIAN W KULTURZE 
 

Termin: 08‒09 grudnia 2016 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Szlaki kulturowe w Polsce odgrywają coraz większą rolę. Dzieje się tak dlatego, że zarówno na 
poziomie całego kraju, jak i w poszczególnych regionach i miejscowościach intensywnie tworzone są nowe 
trasy, które swoją ofertą zachęcają do poznawania bogactwa dziedzictwa kulturowego. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.szlaki.sgpm.krakow.pl/konferencja/ 
źródło: Internet 

 

POLSKI ROCK LAT 80. NURTY, GWIAZDY, MEDIA, FANI, KONTYNUACJE 
 

Termin: 15‒17 grudnia 2016 
Miejsce: Toruń 
Tematyka: Polski rock lat 80. to fenomen szczególny z kulturoznawczego, medioznawczego, 
socjologicznego czy antropologicznego punktu widzenia. Pojawiło się wówczas wielu artystów 
wykonujących muzykę rockową. Wszyscy oni tworzyli swoisty klimat dla rozwoju polskiej muzyki, 
rozgrywającej się w szczególnych warunkach politycznych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

https://polskirock.umk.pl/pages/main_page/ 
źródło: Internet 

 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 
 

Jacobsen Trude (2016) Sex 
Trafficking in Southeast Asia. 
A History of Desire, Duty, and 

Debt. Routledge. 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 

 

Hegner Victoria, Margry Peter 
Jan, eds. (2016) Spiritualizing 

the City. Routledge. 

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. 
For further information, please visit: 

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

 

TRADITIONAL, COMPLEMENTARY & ALTERNATIVE MEDICINE(S): HISTORY VS. MODERNITY 
 

Date: November 04‒05, 2016 
Site: Warsaw, Poland 
Topics: The consumption of traditional, complementary, and alternative medicine (TCAM)—a wide range of 
practices, treatments, and technologies that have not been traditionally associated with the public health 
care system or training of conventional medical practitioners—has attracted much attention as an emerging 
health care issue in recent years. 
Deadline for Abstracts: August 31, 2016 
For further information, please visit: 

http://tcam.conf.irf-network.org/ 
source: Internet 

 

INTANGIBLE CULTURE: MIGRANTS’ CONTRIBUTION TO (GLOBAL) CULTURAL HERITAGE 
 

Date: November 24‒25, 2016 
Site: Sydney, Australia 
Topics: The aim of this conference is to explore how migrants have contributed to the creation of intangible 
and tangible cultural heritage in Australia and globally. 
Deadline for Abstracts: September 30, 2016 
For further information, please visit: 

http://www.sietaraustralasia.com/#!2016-conference-1/e02v8 
source: Internet 

 

“DOING” REFLEXIVITY IN RESEARCH: PRACTICAL APPROACHES TO METHODOLOGICAL 
COMPLEXITIES 

 

Date: December 02, 2016 
Site: Brighton, UK 
Topics: Reflexivity is increasingly seen as crucial for students across social science disciplines, particularly 
for those embracing a constructivist perspective. The need to account for the position of the researcher 
leads to an increased focus on the unique worldview with which the researcher interprets what they 
encounter in the research process. 
Deadline for Abstracts: October 03, 2016 
For further information, please visit: 

https://www.facebook.com/events/518206105039285/ 
source: Internet 

 

QUALITATIVES 2017 
THE “GLORIOUS TRIUMPH” OF SYMBOLIC INTERACTIONISM:  

HONOURING THE PAST/FORGING THE FUTURE 
 

Date: May 17‒19, 2017 
Site: Hamilton, Canada 
Topics: The theme of this year’s conference offers an opportunity to both celebrate the symbolic 
interactionist tradition so integrally linked to the genesis of the QAC and also to ask important questions 
about where we are now and where we are going as we continue to study human knowing and acting.  
Deadline for Abstracts: September 26, 2016 
For further information, please visit: 

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

 

Ślęzak Izabela (2016) Praca 
kobiet świadczących usługi 

seksualne w agencjach 
towarzyskich. Wydawnictwo 

UŁ. 

Warren Carol A. B. (2016) The 
Lotos Eaters. Aging and 
Identity in a Yacht Club 
Community. Routledge. 

Qualitative Health Research 
& 

Global Qualitative Nursing Research 
 

Becoming a reviewer: 1) Provides you with the opportunity for indirect reciprocation for all of the manuscripts 
you have submitted and your peers have reviewed; 2) Enables you to become a better researcher and writer 
by learning from others; 3) Reviewers are the backbone of both the journal and the discipline: You are 
setting standards, determining contents, and mentoring your peers. 
For further information, please visit: 

http://gqn.sagepub.com 
source: Internet 

 

KONFERENCJE 

SUPERSYSTEMY ROZRYWKOWE W PRZESTRZENI WSPÓŁCZESNEJ (POP)KULTURY 
 

Termin: 16‒17 grudnia 2016 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Obserwowane od dłuższego czasu w kulturze popularnej zjawisko powstawania opowieści 
współtworzonych przez różne media coraz bardziej przyciąga uwagę badaczy – także dlatego, że przybiera 
na sile. Wiele narracyjnych produktów kultury tworzonych jest od razu z myślą o ich funkcjonowaniu w 
oparciu o różne media, co ma określone skutki dla ich struktury, fabuły itp. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

https://supersystemyrozrywkowe.wordpress.com/zaproszenie/ 
źródło: Internet 
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