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W roku bieżącym przypada 50- lecie opublikowania „Odkrywania teorii ugruntowanej” Barneya 

Glasera i Anselma Straussa- dzieła ważnego dla rozwoju metodologii badań jakościowych i jednej z 

najczęściej cytowanych pozycji w socjologii i naukach społecznych. Autorzy, obok pewnych 

zasadniczych, nowych dyrektyw wprowadzili do projektów jakościowych dyscyplinę i przejrzystość 

procesu badawczego, dodatkowo nastąpiła ich nobilitacja względem dominujących w latach 60 badań 

ilościowych.  

W przeciągu półwiecza wiele się zmieniło zarówno w zakresie wykorzystania samej metodologii teorii 

ugruntowanej (wykształciło się kilka jej odmian) jak i podejścia do badań jakościowych, które, jak 

zauważa m.in. Adele Clarke (2006)- przeżywają swój renesans, przez co ich ustalone metody są 

odczytywane od nowa.  



 

Wśród badaczy jakościowych nierzadką praktyką jest wybiórcze wykorzystywanie metod teorii 

ugruntowanej w tzw. studiach mieszanych (Vagan 2009, Bahora i in. 2009, Cagle, Wells 2008). Jak 

podkreślają M. Birks i J. Mills, takie „hybrydowe” użycie metod zdarza się i jest wskazane, choć 

ważny jest wtedy dokładny i przejrzysty ich opis celem uzyskania wiarygodności pracy. Badacze 

używający jako nadrzędnej metodologii fenomenologii, studium przypadku, badań historycznych, 

etnografii, czy action research, różnym stopniu wykorzystują wyodrębnione elementy MTU. Zdarzają 

się też studia deklarujące zastosowanie teorii ugruntowanej w całości, jednak prowadzone bez 

konsekwencji w tym względzie. Wspomina o tym Glaser, wprowadzając m.in. termin grounded 

description. 

Na konferencji chcielibyśmy zgromadzić środowisko badaczy różnych dyscyplin wykorzystujących 

MTU podjąć refleksję na temat dzisiejszej kondycji badań i zidentyfikować kierunki w jakich 

rozwijana jest MTU - w Polsce i na świecie. 

Sugerowana problematyka wystąpień: 

 Tematyka/obszary rzeczowe dominujące w badaniach wykorzystujących MTU.  

   Przykłady  projektów; 

 Przykłady badań wykorzystujących metody MTU wybiórczo;  

 Problemy warsztatowe (i inne) pojawiające się w trakcie badań z wykorzystaniem MTU; 

 Podejście klasyczne, konstruktywistyczne i ugruntowane teoretyzowanie. Jaki paradygmat 

dominuje we współczesnych projektach MTU? Czy pojawiają się nowe kierunki? Kwestia 

zasadności podobnych rozróżnień (za Judith Holton); 

 Czym jest MTU dla badaczy jakościowych wykorzystujących inne metodologie, czy i jak 

uznają swój „dług” względem Glasera i Straussa? 

 MTU a dane/badania ilościowe- współzależność, propozycje połączeń; 

 Wizualna teoria ugruntowana; wizualność w badaniach jakościowych; 

Tytuły wystąpień wraz z abstraktami w języku polskim i angielskim (600-700 słów) prosimy przesyłać do 

15 listopada poprzez formularz. 

Artykuły pokonferencyjne zostaną opublikowane w periodyku Qualitative Sociology Review (pod 

warunkiem akceptacji przez dwóch recenzentów QSR) 

Zachęcamy do odwiedzenia strony konferencyjnej: 

www.50latodkrywania.wordpress.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFNFD151TBrq1MFWSKIayGGsYWs0s6NB_0e97wEHF-guwRGg/viewform
https://50latodkrywania.wordpress.com/


Terminarz konferencji: 

15 11- termin nadsyłania abstraktów 

20 11- informacja o zakwalifikowaniu się na konferencję 

28 11- publikacja programu konferencji 

 

Opłatę konferencyjną o wysokości 200 zł należy wnieść do 28 listopada 2017 
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