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zwłaszcza w naukach społecznych zorientowanych

przywołać dwie o znaczeniu zasadniczym w in-

humanistycznie. Dariusz Kubinowski to badacz

spiracji do przygotowania niniejszej monografii”

z dużym doświadczeniem, od lat zaangażowany
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zarzutu, że autor stosunkowo niewiele miejsca

dania jakościowe na gruncie polskiej pedagogiki.
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– zdaniem krytyków – znaczący dorobek polskich

leży między innymi redagowana wspólnie z Ma-

jakościowych badaczy pedagogicznych nie został

rianem Nowakiem Metodologia pedagogiki zoriento-

przez Dariusza Kubinowskiego w należyty sposób
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w ugruntowywanie i rozwijanie wykładni peda-

kluczowych elementów autorskiej koncepcji tak
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powszechniejszego stosowania przez rosnącą gru-

mentarnie z wcześniejszą książką Jakościowe bada-
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części monografii, poświęcony został rozważa-

wanych modeli podejść jakościowych w obszarze

Monografia Dariusza Kubinowskiego to pozycja

godę z jakościową analizą danych, zwłaszcza zaś

niom na temat rozumienia metodyczności badań ja-

pedagogiki polskiej, w opracowaniu której – jak

z całą pewnością godna polecenia, skierowana

do doktorantów i studentów takich dyscyplin na-

kościowych we współczesnej praktyce badawczej.

dodaje – istotną rolę odegrało rozpoczęte w marcu

zarówno do badaczy już doświadczonych, jak

ukowych, jak psychologia, pedagogika czy socjo-

W rozdziale tym autor przedstawia swoją pro-

2013 roku z inicjatywy Krzysztofa T. Koneckiego

i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przy-

logia.

pozycję zasad metodycznych realizacji projektu

„mapowanie” praktyk badań jakościowych w na-

„nowych” badań jakościowych osadzonych w na-

szym kraju.

ukach społecznych zorientowanych humanistycznie. W trzech kolejnych rozdziałach autor odkry-

Książka Dariusza Kubinowskiego posiada niewąt-

wa przed czytelnikami i szczegółowo omawia

pliwie duży potencjał poznawczy, będąc pozycją

tytułowe, a zarazem fundamentalne wyznaczniki

niezwykle dopracowaną merytorycznie, w której

uprawiania „nowych” badań jakościowych, ja-

znalazły się kluczowe idee i stanowiska najbar-

kimi są: idiomatyczność, synergia i emergencja.

dziej wpływowych badaczy jakościowych w pol-

Owe zasady (cechy czy też kryteria – jako o nich

skiej pedagogice. Autor w sposób holistyczny, a za-

pisze Kubinowski) tworzą główną oś, wokół któ-

razem dogłębny pokazuje aktualną sytuację nauk

rej autor dostrzega możliwość kreowania modeli

społecznych, przede wszystkim zaś pedagogiki

konkretnych projektów „nowych” badań jako-

w jej jakościowym wydaniu.
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kościowych w naukach społecznych, nawiązując
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nym, jak również badaczy i naukowców z róż-

duży potencjał rozwoju, utworzonej w roku 2012
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z jego inicjatywy Transdyscyplinarnej Sieci Bada-

jakościowy styl badań, ale także utożsamiających

czy Jakościowych.

się z „innymi wspólnotami paradygmatycznymi”.
Autor zwraca się do tej ostatniej grupy czytelni-

Druga część recenzowanej monografii poświęcona

ków, nawołując do dialogu i wzajemnych uzgod-

została przedstawieniu typologii i egzemplifikacji

nień prowadzonych na zasadach partnerstwa,

praktyk badań pedagogicznych zorientowanych

a nie narzucaniu odmiennych perspektyw po-

humanistycznie, zrealizowanych przez polskich

znawczych. Zamiarem autora jest bowiem stwo-

badaczy na przełomie XX i XXI wieku. Dariusz

rzenie dogodnych warunków do poważnej debaty

Kubinowski zaznacza, że jego celem w tej części

na temat redefinicji wykładni naukowości w wer-

pracy było przedstawienie panoramy krystalizują-

sji pozytywistycznej, która jego zdaniem wyma-

cych się metodologii jakościowych w pedagogice

ga pogłębionej refleksji i wypracowania nowych

polskiej. Autor dokonuje tutaj prezentacji i anali-

praktyk badawczych, bliższych potrzebom współ-

zy swoistej mapy typologicznej aktualnie stoso-

czesnej nauki.
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