Call for papers
Założona w 1989 r. Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego planuje wydanie
tomu w serii Monografie Socjologiczne pod roboczym tytułem „Contemporary migrations
in the humanistic coefficient perspective. Florian Znaniecki’s thought in today’s science”
(„Współczesne migracje w perspektywie współczynnika humanistycznego. Myśl Floriana
Znanieckiego w dzisiejszej nauce”). W związku z tym zaprasza do przesyłania oryginalnych,
niepublikowanych wcześniej tekstów w języku angielskim poświęconych zastosowaniu myśli
Floriana Znanieckiego we współczesnych badaniach migracyjnych.
Interesują nas zwłaszcza trzy obszary tematyczne:
1) Badania migracyjne a Florian Znaniecki w socjologiach narodowych. Teksty
poświęcone obecności myśli F. Znanieckiego w badaniach migracyjnych
w Polsce i w poszczególnych krajach.
 Recepcja myśli F. Znanieckiego w badaniach nad migracją w danym
kraju.
 Wpływ F. Znanieckiego na rozwój teorii migracji oraz na
upowszechnienie się metody biograficznej w badaniach migracyjnych
(metoda dokumentów osobistych – pamiętników, wspomnień,
prywatnych listów, korespondencji, fotografii itd., fenomen konkursów
na pamiętniki migrantów).
2) Prezentacja współczesnych projektów badawczych dotyczących migracji,
w których zastosowano teorie, pojęcia i metody zaproponowane przez
F. Znanieckiego.
 Adaptacja pojęć obecnych w twórczości F. Znanieckiego:
- współczynnik humanistyczny (wyniki badań widziane poprzez
perspektywę socjologii humanistycznej, sensy i znaczenia nadawane
doświadczeniu migracji przez uczestników badań),
- różne sposoby definiowania sytuacji migracyjnej,
- aktualność schematu asymilacyjnego przedstawionego w Chłopie
polskim w Europie i Ameryce,
- wartościowanie przestrzeni przez migrantów oraz ich pozycja
ekologiczna,
- miasto w świadomości migrantów,
- role społeczne migrantów,
- relacje między migrantem a społecznością migrantów w kraju
przyjmującym oraz relacje między nim a środowiskiem społecznym
w kraju pochodzenia.
 Przykłady kontynuowania problematyki podjętej przez F. Znanieckiego.
 Wykorzystanie metody dokumentów osobistych.

3) Analizy, omówienia i interpretacje wybranych zagadnień poruszanych
w pracach F. Znanieckiego – ujętych w kontekście problematyki badań nad
migracjami.
 Refleksje dotyczące współczesnych migracji, postulaty metodologiczne
dla przyszłych badań.
 Możliwości wykorzystania prac F. Znanieckiego we współczesnych
badaniach migracji.
Zaproponowana lista zagadnień nie jest wyczerpująca i może być poszerzona
o kolejne przykłady i propozycje zastosowania idei F. Znanieckiego.
Publikacja książki planowana jest na koniec 2016 r. Książka ukaże się w wersji
papierowej i elektronicznej w wolnym dostępie w Internecie. Redaktorami naukowymi tomu
są: dr Jacek Kubera (Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego) oraz dr Łukasz
Skoczylas (Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Procedura zgłaszania tekstu:
1) Przesłanie tytułu tekstu wraz z abstraktem w języku angielskim (do 300 słów):
30.06.2016.
2) Przesłanie tekstu w języku angielskim (od 0,5 do 1,0 arkusza wydawniczego):
30.09.2016.
Wymogi formalne tekstu:
1) Tekst napisany w języku angielskim o objętości od 0,5 do 1,0 arkusza
wydawniczego.
2) Czcionka Times New Roman, 12 pkt., półtora odstępu pomiędzy wierszami.
3) Przypisy oksfordzkie, np. (Znaniecki 1931: 38).
4) Bibliografia według wzoru:
a. Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł. Miasto: Wydawnictwo.
b. Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł rozdziału. W: Nazwisko Imię. Tytuł
książki. Miasto: Wydawnictwo.
c. Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. Numer
czasopisma.
d. Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł tekstu. Nazwa strony internetowej.
Adres strony internetowej [data dostępu].
Warunkiem opublikowania tekstu jest:
1) Przesłanie tekstu spełniającego wymogi formalne.

2) Uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej. Organizacją procesu recenzyjnego
zajmuje się Fundacja.
3) Pisemne przekazanie Fundacji praw autorskich (copyright).
4) Wyrażenie pisemnej zgody na publikację tekstu w Internecie.
5) Uzyskanie pozytywnej recenzji redakcji naukowej tomu.

Kontakt:
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt w języku polskim, angielskim lub francuskim.
Dr Jacek Kubera: kubera@iz.poznan.pl
Dr Łukasz Skoczylas: luke@amu.edu.pl
FUNDACJA NAUKOWA IM. FLORIANA ZNANIECKIEGO
ul. Szamarzewskiego 89 c
60-568 Poznań
website: http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/
e-mail: fz@amu.edu.pl

