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Wojciech Woźniak 

 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 
 

TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 

Jak osiągnąć sukces w nauce (i nie stracić cnoty)? 
 

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTS serdecznie zaprasza swoich członków, studentów, doktorantów i 
wszystkich zainteresowanych tematem na debatę pt.: "Jak osiągnąć sukces w nauce (i nie stracić cnoty)?" 
W debacie wezmą udział: prof. Danuta Walczak-Duraj, dr hab. Izabela Wagner, mgr Helena Jędrzejczak, dr 
Tomasz Drabowicz, dr Wojciech Woźniak.  
 

Debata odbędzie się w Łodzi ‒ 21 lutego 2013 r. o godzinie 16.00, na Wydziale Ekonomiczno 
Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 w sali T401. 
Więcej informacji na temat debaty na stronie internetowej: 

http://www.facebook.com/events/598714300143683/?ref=22 
źródło: Internet 

 

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 

 

Jak analizować dyskurs? 
 

Termin: 20‒22 maja 2013 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Zajęcia z analizy dyskursu stały się istotnym elementem wielu programów kształcenia 
uniwersyteckiego, zarówno w dziedzinie nauk o języku, jak i nauk społecznych. Jednak dobór i prezentacja 
pojęć, koncepcji teoretycznych oraz narzędzi metodologicznych na potrzeby dydaktyki akademickiej są 
nadal kwestią otwartą, co wydaje się być jednym z istotnych wyzwań dla refleksji w tym obszarze. 
Proponowany w ramach konferencji GlobE 2013 warsztat „Jak analizować dyskurs?” ma na celu wymianę 
przemyśleń i doświadczeń związanych z tymi zagadnieniami, a także zainicjowanie prac nad materiałami 
dydaktycznymi. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2013 
Więcej informacji na temat warsztatu na stronie internetowej: 

http://www.ils.uw.edu.pl/20.html?&tx_mininews_pi1[showUid]=664&cHash=4bd7d9d3d82fc54e5e5eb49ee5abd6bb 
źródło: Internet 

 

Pragmatyzm ‒ socjologia jakościowa ‒ problemy współczesności 
 

Organizatorzy: dr hab. Marek Gorzko, prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki  
Kontakt: marek.gorzko@gmail.com; konecki2@wp.pl 
 

Socjologia jakościowa obecnie nie musi już bronić swojego prawa do istnienia. Badaniom empirycznym w 
socjologii i naukach społecznych opartych na metodologiach jakościowych towarzyszy rozwój refleksji 
teoretycznej. Przez długi czas tradycja pragmatyzmu wywierała wpływ na badania jakościowe. Sekcja 
Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu proponuje poddać dyskusji następujące kwestie:  
- Z jakich potrzeb wypływają współczesne badania jakościowe w socjologii?  
- Na ile żywe są intelektualne impulsy płynące z tradycji pragmatyzmu?  
- Jak mają się obszary jakościowych poszukiwań do problemów współczesności?  
- Jakie są obszary zastosowań badań jakościowych w praktyce?  
- Jakie są możliwości aplikacyjne w badaniu gospodarki i organizacji?  
- Co po badaniu jakościowym oprócz zrozumienia? 
- Etyka badań jakościowych w praktyce.  
 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 lutego 2013 
 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 
 

LĘK PRZED NOWOCZESNOŚCIĄ CZY LĘK NOWOCZESNY 
 

Termin: 25‒26 kwietnia 2013 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Organizatorzy konferencji zachęcają jej uczestników do przyjrzenia się zagadnieniu 
„nowoczesności lęku” z perspektywy filozoficznej, kulturoznawczej, literaturoznawczej, politologicznej i 
socjologicznej, proponując podjęcie refleksji wpisujących się w następujące obszary tematyczne: 
- lęk przed kulturowym uwarunkowaniem. Problem odnalezienia indywidualności w rzeczywistości masowej; 
- lęk przed ponownym zaczarowaniem świata. Problem powrotu do stanu samozawinionej niedojrzałości; 
- lęk przed zapośredniczeniem. Problem uwikłania w język i próba przepracowania kryzysu poznania; 
- lęk przed “ubrudzeniem się”, doświadczeniem siebie, prowadzącym nieuchronnie do śmierci niewinności; 
- lęk przed (kon)tekstualizacją podmiotu i próba odpowiedzi na nieprzystawalność „ja” tekstowego i „ja” 
rzeczywistego; 
- lęk przed utratą całości. Problem konstelacyjności i fragmentaryczności dyskursu jako próby ekwiwalencji 
utraconego; 
- lęk przed powtórzeniem. Problem zakwestionowania zdolności kreacyjnych jednostki w konfrontacji z 
tradycją – jednostki przychodzącej zawsze zbyt wcześnie albo zbyt późno; 
- lęk przed mitem, czyli przemocą bezrefleksyjnie akceptowanej całościowości, która może niepostrzeżenie 
zreprodukować się w samym sercu modernitas; 
- lęk przed samym sobą. Problem świadomości zafałszowanej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2013 
Opłata konferencyjna: 50 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://leknowoczesny.wordpress.com/ 
źródło: Internet 

 

CALL FOR CHAPTERS 

WSPÓŁCZESNY TEATR I FILM: WOBEC WYZWAŃ NOWYCH MEDIÓW 
 

Termin: 17‒18 kwietnia 2013 
Miejsce: Toruń 
Tematyka: Organizatorzy konferencji zachęcają do nadsyłania zgłoszeń, których tematyka wpisywać się 
będzie w następujące obszary problemowe: 
- oficjalna i piracka dystrybucja internetowa: zagrożenie czy szansa; 
- nowy marketing (kampanie internetowe, media społecznościowe, crowdfunding); 
- nowa krytyka filmowa/teatralna (blogi, wideoblogi, pisma internetowe, wortale); 
- piractwo i prawa autorskie: użytkownik/badacz kultury czy przestępca; 
- technologie transmisji, odtwarzania, projekcji i interaktywności jako substytut obecności widza w kinie/
teatrze i aktora na scenie/planie; 
- współczesny teatr i film wobec innych mediów (multimedia, video art, idiom klipowy, gry wideo, komiks); 
- konwergencja czy degeneracja: Internet jako metamedium wchłonie teatr i film; 
- internauci jako współtwórcy (twórczość fanowska, wpływ na rozwój np. serialu, programów festiwali); 
- Internet a nowe style odbioru (widzowie poza ramówką, film poza kinem, teatr radiowy/telewizyjny poza 
radiem/telewizją); 
- dzieło teatralne/filmowe i jego nośniki/rejestracje w perspektywie kina, radia i telewizji. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2013 
Opłata konferencyjna: 280 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.kulturoznawstwo.umk.pl/wyzwanianowychmediow 
źródło: Internet 

 

TAŃCZĘ, WIĘC JESTEM. FILOZOFIA A TANIEC 
 

Termin: 23 kwietnia 2013 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Taniec jest fenomenem powszechnym, uznawanym za jeden z najstarszych i najbardziej 
znaczących elementów kultury. Należy do pierwotnych form ekspresji. Na przestrzeni dziejów niewielu 
filozofów poświęciło uwagę sztuce tańca, ale ci, którzy to uczynili, należą do znaczących postaci w historii 
filozofii. Celem konferencji jest podjęcie problemów filozoficznych i estetycznych, które generuje fenomen 
tańca. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2013 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://tancze.wordpress.com/ 
źródło: Internet 

 

Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej, 
 

z przyjemnością polecamy Państwa uwadze treści opublikowane w niniejszym biuletynie informacyjnym, za 
pośrednictwem którego przekazujemy najbardziej aktualne informacje dotyczące wydarzeń z kręgu nauk 
jakościowych w kraju i na świecie. 
 

TSBJ to projekt spotkań, seminariów oraz sieci badaczy jakościowych. Inicjatywa ta, podjęta przez badaczy 
z Zakładu Pedagogiki Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i rozwijana przy współpracy 
z Katedrą Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ma na celu integrowanie wspólnoty 
badaczy jakościowych w Polsce, wspomaganie współpracy oraz doskonalenie metodologii i praktyki badań 
jakościowych. 
 

Tegoroczne Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych odbędzie się w dniach 10‒12 czerwca 
2013 roku w Łodzi. Warsztaty metodologiczne towarzyszące TSBJ 2013 odbędą się w dniach 8‒9 
czerwca 2013 roku. 
 

Zarejestrowanie się poprzez stronę internetową wydarzenia jest niezbędne do wzięcia udziału w 
TSBJ 2013!  

 
http://www.tsbj-lodz.pl/pl.rejestracja.html 

 

Istnieje możliwość zgłoszenia swojego uczestnictwa w TSBJ 2013 z wystąpieniem bądź bez wystąpienia. W 
obu tych wariantach opłata konferencyjna wynosi 200 PLN. 
 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 marca 2013 
Więcej informacji na temat TSBJ 2013 na stronie internetowej: 

http://www.tsbj-lodz.pl/pl.home.html 
 

CALL FOR PAPERS 

Contention: The Multidisciplinary Journal of Social Protest 
Special Issue: Research and Methods in the Study of Social Protest ‒ 

Towards a Cross-disciplinary Dialogue 
 

The aim of this special issue is to offer the reader a series of papers which explore, problematize, and 
account for the different methodological ways, empirical needs, and theoretical claims of diverse disciplines 
involved in the study of ‒ broadly defined ‒ social protest.  
Deadline for Abstracts: July 15, 2013 
For further information, please visit: 

http://contentionjournal.org/sp1rm/ 
source: Internet 

 

NOWA PAMIĘĆ ‒ GŁOS TRZECIEGO POKOLENIA 
 

Termin: 6 maja 2013 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Celem spotkania jest podjęcie problemów związanych z obecnością zagadnienia post-pamięci w 
pracach naukowych, wypowiedziach i kreacjach artystycznych osób urodzonych po 1975 roku, będących 
potomkami ofiar bądź prześladowców z czasów II wojny światowej. Organizatorzy konferencji zachęcają do 
zwrócenia uwagi na zagadnienie traumy trzeciego pokolenia, coraz częściej werbalizowane potrzeby 
odkrywania swoich korzeni i powrotu do historii własnych rodzin, kultury przodków, tożsamości. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 marca 2013 
Opłata konferencyjna: 100 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.fil.ug.edu.pl/upload/files/1905/nowa_pamiec_zaproszenie.pdf 
źródło: Internet 

 

SZTUKA A RELIGIA 
 ZALEŻNOŚCI ‒ ZBIEŻNOŚCI ‒ KONFLIKTY 

 

Termin: 14 maja 2013 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Ta interdyscyplinarna konferencja naukowa, poświęcona relacjom sztuki i religii, jest 
adresowana do doktorantów i studentów filozofii, religioznawstwa, kulturoznawstwa, historii sztuki oraz 
pokrewnych kierunków studiów. Organizatorzy wydarzenia zapraszają do wspólnej refleksji nad 
następującymi zagadnieniami: 
- wartości estetyczne a wartości religijne; 
- religia bez ikonografii; 
- sztuka wobec sacrum; 
- sacro-kicz; 
- Biblia: dzieło sztuki, tekst kultury czy przewodnik moralny; 
- wolność artystyczna a kwestia obrazy uczuć religijnych; 
- przedmiot estetyczny a obiekt kultu religijnego; 
- przestrzeń religii a przestrzeń sztuki; 
- świątynia – galeria – muzeum sztuki; 
- między teatrem a ceremonią; 
- sztuka jako pomost do doświadczenia religijnego; 
- inne stany świadomości a praktyka artystyczna; 
- kreacja boska a kreacja artystyczna; 
- kategoria epifaniczności w sztuce. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2013 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.facebook.com/events/418569144886500/ 
źródło: Internet 

 

III KONFERENCJA ZESPOŁU WPŁYWU SPOŁECZNEGO „ZaBaWa” 
 

Termin: 16‒17 maja 2013 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Kilka lat temu narodziła się idea stworzenia nieformalnej, mającej otwarty charakter, grupy 
badaczy wpływu społecznego, której członkowie mogliby wymieniać doświadczenia, konsultować nawzajem 
swoje pomysły, wspólnie realizować przedsięwzięcia badawcze. Grupa ta przyjęła nazwę ZaBaWa – Zespół 
Badania Wpływu (w domyśle: Społecznego). Jej spotkania mają formę corocznych konferencji, które 
stanowią interdyscyplinarne spojrzenie na zjawisko wpływu społecznego: z perspektywy teoretycznej, 
empirycznej i praktycznej.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2013 
Opłata konferencyjna: 60‒200 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.swps.pl/warszawa/nauka-i-rozwoj/warszawa-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/9538-iii-konferencja-
zespolu-wplywu-spolecznego-zabawa 

źródło: Internet 
 

I ZLOT MŁODYCH KULTUROZNAWCÓW 
 

Termin: 24‒25 maja 2013 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Celem konferencji jest utworzenie przestrzeni dialogu, integracji i wymiany doświadczeń między 
studentami, doktorantami i młodymi naukowcami związanymi z badaniami kultury we wszelkich jej 
przejawach. Organizatorzy spotkania nie ograniczają tematyki zgłoszeń, mając nadzieję, że to propozycje 
uczestników konferencji wskażą istotne obszary badań i odpowiedzą na pytanie „Kim jest kulturoznawca”. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 marca 2013 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

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

 

Chrzan Janet (2013) Alcohol. 
Social Drinking in Cultural 

Context. Routledge. 

Kotarba Joe, Bryce Merrill, 
Patrick Williams, Phillip 

Vannini (2013) Understanding 
Society through Popular 

Music. Routledge. 

Lumsden Karen (2013) Boy 
Racer Culture. Youth, 

Masculinity and Deviance. 
Routledge.  

Rivers Ian, Neil Duncan 
(2013) Bullying. Experiences 
and Discourses of Sexuality 

and Gender. Routledge.. 

Tarrant Shira (2013) Men 
Speak Out. Views on Gender, 
Sex, and Power. Routledge. 

New Perspectives on Discourse and Governmentality 
 

Contributions to the book are expected to center on the intersection of discourse and governmentality. Other 
phenomena identified with Foucault’s later work, e.g., biopolitics, securitization, technologies of the self, etc., 
are also warmly invited. Contributions might focus on a broad range of arenas, including, but not limited to, 
health, sport and leisure, the environment, education and schooling, family, mass media, new media, 
international politics, transnationality, migration, non-governmental organizations, transportation, and social 
movements.  
Deadline for Abstracts: April 15, 2013 
For further information, please visit: 

http://blog.cdit.aau.dk/2013/01/21/call-for-chapter-new-perspectives-on-discourse-and-governmentality/ 
source: Internet 

 

DEBATA ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU PTS 

Jednocześnie przypominamy, że już na przełomie lutego i marca ukaże się pierwszy tegoroczny numer 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej”. 
 

WARSZTAT METODOLOGICZNY 

XV OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY, 54 GRUPA TEMATYCZNA  

XV OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY, 90 GRUPA TEMATYCZNA  

OBLICZA STAROŚCI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 
 

Termin: 15 czerwca 2013 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Celem konferencji jest utworzenie platformy wymiany poglądów i twórcza dyskusja badaczy 
reprezentujących różne dyscypliny naukowe, która pozwoli na pogłębione i bardziej usystematyzowane 
przyjrzenie się różnorodnym obliczom współczesnej starości. Zaproszenie do udziału w tej 
interdyscyplinarnej konferencji jest kierowane do psychologów, pedagogów, socjologów, filozofów, 
teologów, kulturoznawców, a także do przedstawicieli środowiska medycznego. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja 2013 
Opłata konferencyjna: 100 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.konferencja-starosc.pl/index_pl.html 
źródło: Internet 

 

BIOGRAPHICAL RESEARCH IN THE 21st CENTURY  
EPISTEMOLOGICAL ISSUES AND ETHICAL DILEMMAS  

 

Date: June 17‒18, 2013 
Site: Lodz, Poland 
Topics: The goal of this conference is to reflect on traditional and current modes of biographical research. 
Papers are invited on the following themes: 
- Methodological insights into various ways of doing biographical research; 
- The status of biographical research in contemporary social sciences; 
- The history and development of biographical approach; 
- Ethical dilemmas of biographical research; 
- Researcher experiences from the research field; 
- Cross-genres in biographical research; 
- Biographical research – theory and practice; 
- Biographical analysis and generating theories; 
- Examples of ongoing biographical research projects; 
- Biographical research – critical approach; 
- New developments in biographical research. 
Deadline for Abstracts: March 1, 2013 
Registration fee: 100‒250 PLN 
For further information, please visit: 

http://www.facebook.com/notes/pts-oddzia%C5%82-%C5%82%C3%B3dzki/biographical-research-in-the-21st-century-
epistemological-issues-and-ethical-dil/474124315971348 

source: Internet 
 

INTERPERSONAL VIOLENCE INTERVENTIONS 
SOCIAL AND CULTURAL PERSPECTIVES 

 

Date: August 28‒30, 2013 
Site: Jyvaskyla, Finland 
Topics: Conference’s aim is to bring together experts on interpersonal violence in the fields of social and 
legal studies, history, cultural research, psychology, and health care or from any relevant discipline. The 
following themes are envisaged as central concerns of this conference: 
- Interpersonal violence and tolerance to it from various cultural perspectives; 
- Gendered violence, interpersonal violence, sexual violence; 
- Violence and lifespan: childhood, youth, adults, seniors; 
- Honor, shame, and violence; 
- Religion, authorities, and violence; 
- Mental violence, bullying, virtual violence; 
- International comparisons of homicide rates, violence, and media; 
- Social labeling ‒ perpetrator, victim; 
- Violence in subcultures, violence in sports, workplace violence. 
Deadline for Abstracts: March 1, 2013 
Registration fee: 50‒120 EUR 
For further information, please visit: 

https://www.jyu.fi/en/congress/ipvi 
source: Internet 

 

BEHIND THE LINES 
GENDER IN THE BUNKER OF SECURITY AND DEFENCE? 

 

Date: September 11, 2013 
Site: Guildford, UK 
Topics: This one-day conference draws together postgraduate scholars with an interest in gender and 
international security to examine the role of gender and power in shaping the production of dominant 
narratives in security studies, by addressing three themes: women in the military; gender and nuclear non-
proliferation regimes; gender and security institutions.  
Deadline for Abstracts: June 21, 2013 
Registration fee: 40‒65 GBP 
For further information, please visit: 

http://genderandsecurity.wordpress.com/ 
source: Internet 

 

THE EROTIC 
EXPLORING CRITICAL ISSUES 

 

Date: September 17‒19, 2013 
Site: Oxford, UK 
Topics: This interdisciplinary conference seeks to explore critical issues in relation to eroticism and the 
erotic through its history, its emergence in human development, as well as its expression in national and 
cultural histories across the world, including issues of transgression and censorship. The project will also 
explore erotic imagination and its representations in art, art history, literature, film, and music. These 
explorations inevitably touch on the relationship between sexualities, gender, and bodies, along with 
questions concerning the perverse, fetishism and fantasy, pornography and obscenity. 
Deadline for Abstracts: March 22, 2013 
Registration fee: 295 GBP 
For further information, please visit: 

http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/gender-and-sexuality/the-erotic/call-for-papers/ 
source: Internet 

 

HOUSING FIRST. WHAT’S SECOND? 
 

Date: September 20, 2013 
Site: Berlin, Germany 
Topics: The conference Housing First. What’s Second? invites delegates to present papers on critical 
reviews of the use of Housing First within homelessness strategies in their own countries and in the 
European context and report on an analyses and critical discussions on the roles of Housing First in 
delivering community engagement, tackling social isolation and worklessness, reducing mental health 
problems, drug and alcohol use, and meeting other support needs once homelessness has ended. 
Deadline for Abstracts: April 7, 2013 
For further information, please visit: 

http://eohw.horus.be/files/freshstart/European%20Research%20Conferences/Berlin%20September%202013/JW%
20callforpapers_Berlin2013_veryfinal_1207.pdf 

source: Internet 
 

 (INTER)FACES OF DIALOGUE 
CONSTRUCTING IDENTITY THROUGH LANGUAGE USE 

 

Date: June 5‒8, 2014 
Site: Brasov, Romania 
Topics: This conference aims at looking at the ways in which identity is created and reflected in dialogic 
action games. Organizers are particularly interested in studying the (inter)faces of dialogue from different 
perspectives and in different – European and non-European – languages. The conference aims to be 
interdisciplinary and therefore, invites proposals from scholars from different areas. 
Deadline for Abstracts: December 15, 2013 
Registration fee: 50‒120 EUR 
For further information, please visit: 

http://iadaworkshop2014.blogspot.ro/ 
source: Internet 

 

KONFERENCJE 

Wykorzystanie nowych technologii w projektowaniu i prowadzeniu badań jakościowych 
 

Organizator: dr Jakub Niedbalski 
Kontakt: jakub.niedbalski@gmail.com 
 

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii przed badaczami otwierają się nowe sposoby i możliwości 
realizacji projektów badawczych. Wydaje się, że duże znaczenie ma w tym kontekście proces 
komputeryzacji i informatyzacji. Nowoczesne technologie coraz silniej oddziałują na proces badawczy 
poprzez dostarczanie nowoczesnych narzędzi, między innymi takich, jak specjalistyczne programy 
komputerowe. Obecnie możemy obserwować niezwykle dynamiczny rozwój oprogramowania 
komputerowego mającego wspierać różne etapy jakościowych projektów badawczych. Programy z rodziny 
CAQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software) są nieustannie reorganizowane, 
udoskonalane i wzbogacane o nowe funkcje. Jednocześnie programy te są nadal postrzegane jako swego 
rodzaju nowinka techniczna, a nie narzędzie faktycznie mogące wspomóc pracę badacza. Również w 
polskiej literaturze metodologicznej występują jedynie pojedyncze opracowania tego tematu (Trutkowski 
1999; Bieliński, Iwińska, Kordasiewicz 2007; Niedbalski, Ślęzak 2012). Wydaje się, że trudności w 
rozpowszechnianiu się tego typu oprogramowania są z jednej strony powodowane istniejącymi wśród części 
badaczy jakościowych wątpliwościami w zakresie możliwości praktycznego zastosowania oprogramowania 
CAQDA, a także barierami „mentalnymi”, wynikającymi z nieufności co do wykorzystania nowych rozwiązań 
technologicznych w tradycyjnych metodach badawczych. Stosowanie komputerowego wspomagania analizy 
danych jakościowych wymaga bowiem pewnego wysiłku i nakładów pracy związanych z poznaniem 
środowiska danego oprogramowania, ale także (a może przede wszystkim) zmiany optyki, a nierzadko 
utartych przyzwyczajeń dotyczących organizacji warsztatu badacza.  
W związku z tym, w ramach prowadzonej grupy tematycznej, pod dyskusję poddane zostaną następujące 
kwestie:  
- zgodność zasad, na jakich funkcjonuje oprogramowanie CAQDA z regułami oraz procedurami metodologii 
badań jakościowych; 
- kierunki rozwoju, w jakich powinien podążać proces implementowania nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych w proces realizacji projektów badawczych opartych na metodach jakościowych; 
- wpływ nowych technologii na przebieg procesu badawczego; 
- przyszłość metod jakościowych w kontekście zastosowania nowych technologii oraz oprogramowania 
CAQDA. 
 

Na podstawie zgłoszonych referatów planowane jest wydanie numeru tematycznego  
„Przeglądu Socjologii Jakościowej”, który ukaże się w 2014 roku. 

 

Zapraszamy Państwa do nadsyłania abstraktów referatów do dr Jakuba Niedbalskiego: 
jakub.niedbalski@gmail.com 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 lutego 2013 
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