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Call for papers 

 

Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów do numeru tematycznego Przeglądu 

Socjologii Jakościowej (PSJ) poświęconego analizie dyskursu. 

 

Chcielibyśmy zebrać teksty poświęcone dylematom metodologiczno-teoretycznym 

analizy dyskursu. Użycie pojęcia dyskursu w socjologii nie jest bezproblemowe, szerokie 

korzystanie z teorii takich wybitnych uczonych, jak Michel Focault czy Jürgen Habermas, 

współwystępuje w polskiej socjologii z używaniem słowa „dyskurs” jako synonimu wyrazów 

„dyskusja” czy „debata”. Dlatego też usystematyzowanie podejść i metod badawczych 

rozwijanych w ramach analizy dyskursu, rozwijanie namysłu metodologicznego, a także 

szeroki ogląd prowadzonych w tej dziedzinie badań uznajemy za zadanie ważne.  

 

Zaproponowany przez nas numer tematyczny ma w zamiarze: 

- refleksję na temat sposobów korzystania z metod analizy dyskursu w badaniach 

społecznych; 

- analizę porównawczą tych metod ze szczególnym uwzględnieniem ich mocnych i 

słabych stron; 

- odsłonięcie podstaw teoretycznych prowadzonych badań: narzędzi pojęciowych i 

nurtów teoretycznych, wyeksponowanie relacji, jakie łączą „skrzynkę z narzędziami 

teoretycznymi” (często o genezie lingwistycznej) z poziomem interpretacji i eksplikacji, 

zakotwiczonej w paradygmatach socjologicznych, filozoficznych lub psychologicznych; 

- namysł nad możliwościami i ograniczeniami współpracy różnych dyscyplin 

naukowych badających dyskurs. 

 

Zapraszamy do nadsyłania artykułów kilku rodzajów:  

1) Tekstów dokonujących analizy dyskursu wybranego przypadku, tak, aby można było 

explicite zobaczyć stosowany warsztat metodologiczny, a także zawierających 

dyskusję nt. wad i zalet zastosowanej metody badawczej. 

2) Studia proponujące analizę tego samego materiału dwiema różnymi metodami, 

ukazujące ewentualną zmienność interpretacji w zależności od obranej metody. 

3) Teksty porównawcze, w których przedmiotem analizy jest kilka metod, których 

specyfika i użyteczność testowana jest za pomocą badań zróżnicowanego materiału 

empirycznego.  

4) Artykuły, które ukazywałyby aktualne dylematy teoretyczno-metodologiczne 

związane ze stosowaniem analizy dyskursu w badaniach socjologicznych. 
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Szczegółowe informacje dotyczące formalnych wymagań do tekstów znaleźć można na 

stronie internetowej czasopisma w zakładce „Informacja dla Autorów”: 

www.qualitativesociologyreview.org 

 

Proponowany numer tematyczny PSJ zaplanowany jest na luty 2013 roku.  

Teksty prosimy nadsyłać do 15 marca 2012 r. równocześnie na adresy obu redaktorów 

gościnnych: 

prus@pronet.lublin.pl (Joanna Bielecka-Prus) 

ahorolets@swps.edu.pl (Anna Horolets) 

 

Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z przyjęciem do druku, teksty będą 

przechodziły proces wstępnej selekcji przez redaktorów gościnnych, a następnie procedurę 

recenzyjną z udziałem anonimowych recenzentów. Autorzy nadesłanych tekstów będą 

informowani o kolejnych etapach tej procedury. 
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