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WPROWADZENIE

W grudniu 2013 roku odby a si  w Warszawie konferencja po wi cona proble-

matyce gromadzenia, przechowywania i powtórnego wykorzystywania materia ów 

z bada  jako ciowych1. Zorganizowali my j  z okazji utworzenia Archiwum Da-

nych Jako ciowych przy Instytucie FilozoÞ i i Socjologii PAN2. Chcieli my tym 

samym nie tylko og osi  powstanie nowej jednostki, ale przede wszystkim otwo-

rzy  szersz  dyskusj  w polskim rodowisku badaczy spo ecznych na temat szans 

i wyzwa , jakie niesie ze sob  archiwizacja róde  i dokumentów pochodz cych 

z bada  terenowych. Do tej dyskusji zaprosili my jednak tak e badaczy z zagrani-

cy, z bogatym do wiadczeniem praktycznym i solidnym ju  dorobkiem teoretycz-

nym w tej dziedzinie. 

Na naszym rodzimym gruncie problematyka przechowywania i dzielenia si  

„danymi” uzyskanymi w mudnym nieraz procesie bada  jako ciowych nie by a 

do tej pory dostatecznie dyskutowana. W roku 2005 ukaza  si  co prawda blok tek-

stów na ten temat w czasopi mie „ASK. Spo ecze stwo, Badania, Metody” (numer 

14/2005)3, ale nie zainicjowa y one adnej szerszej dyskusji. Tak e podj ta przed 

kilkunastu ju  laty próba zainicjowania archiwum jako ciowego w IFiS PAN we 

wspó pracy z Instytutem Studiów Spo ecznych Uniwersytetu Warszawskiego nie 

powiod a si . Podpisano wprawdzie umow  o wspó pracy, ale uda o si  pozyska  

Þ nansowanie jedynie (cho  to i tak bardzo wiele na tamten moment) na ilo ciow  

cz  archiwum, która do dzi  funkcjonuje samodzielnie w ramach ISS UW jako 

Archiwum Danych Spo ecznych, gromadz c i udost pniaj c dane z najwa niejszych 

polskich socjologicznych bada  ilo ciowych (ankietowych)4.

IFiS PAN: Justyna Straczuk, e-mail: Justyna.Straczuk@iÞ span.waw.pl; Piotr Filipkowski, e-mail: 

pÞ lipkowski@iÞ span.waw.pl
1 Mi dzynarodowa konferencja naukowa pt. „Socjologiczne dane jako ciowe jako wiadectwa 

epoki i dokumenty dyscypliny” odby a si  w Pa acu Staszica w Warszawie, w dniach 5-6 grudnia 

2013 roku – przy wsparciu Þ nansowym Komitetu Socjologii PAN.
2 Archiwum ma w tej chwili status projektu grantowego Þ nansowanego przez Narodowy Program 

Rozwoju Humanistyki (nr grantu 0027/NPRH2/H11/81/2012).
3 By y to teksty Artura Ko cia skiego: Archiwum spo ecznych danych jako ciowych: potrzeby, 

kontrowersje, propozycje badawcze, Hanny Palskiej: O potrzebie ochrony danych jako ciowych. 

Z do wiadcze  socjologa humanisty oraz Piotra Filipkowskiego: Po co archiwizowa  dane jako cio-

we i jak robi  to inni?
4 Strona internetowa archiwum zawieraj ca m.in. podr cznik archiwizacji danych: http://www.

ads.org.pl/ [dost p: 20.08.2014].
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Jednak, jak si  wydaje, wymiana do wiadcze  i reß eksji na polskim forum aka-

demickim jest wci  niewystarczaj ca. Brak jest zarówno pog bionej dyskusji na 

temat dylematów etycznych i epistemologicznych zwi zanych z archiwizowaniem 

tzw. danych jako ciowych (czym one w a ciwie s ?, kto jest ich w a cicielem?, czy 

i na jakich zasadach mamy prawo je upowszechnia ?, na ile uprawomocnione jest 

ich powtórne wykorzystanie?), jak i bardziej konkretnych wytycznych: jakie kro-

ki powinni my podj , je li ju  zdecydujemy si  na ich udost pnianie. Uchwalony 

przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne w 2012 roku Kodeks Etyki Socjologa 

poucza, co prawda, by: „je li istnieje taka potrzeba, bezpo rednio po uko czeniu 

w asnych analiz udost pnia  zebrane przez siebie dane innym badaczom, za po red-

nictwem stosownych archiwów i baz danych” (Kodeks 2012, s.7)5, nie podpowiada 

jednak, kto o tej potrzebie mia by przes dzi , nie mówi te  nic na temat istnienia 

tych e archiwów i baz. Mamy wi c niezwykle ogólny postulat archiwizacji danych – 

raczej zwrócenie uwagi, e taka kwestia w ogóle istnieje. Trzeba zatem przyzna , 

e w dziedzinie funkcjonowania archiwum danych jako ciowych oraz okre lania 

zasad jego dzia ania, jest jeszcze du o do zrobienia. W Polsce, w kontek cie bada  

socjologicznych czy antropologicznych, s owo „archiwum” kojarzy si  nadal przede 

wszystkim z miejscem gromadzenia i przechowywania opracowa , dokumentów 

i prac, z których korzystaj  jedynie historycy dyscypliny. Archiwów gromadz cych 

materia y ród owe, s u cych do powtórnej analizy, jest wci  jeszcze niewiele: 

funkcjonuj  na ogó  lokalnie, przy konkretnych instytutach badawczych, deponuj c 

jedynie w asne materia y, do których dost p jest w znacznym stopniu utrudniony. 

Wyj tek stanowi  tu mo e utworzone w 2003 roku Archiwum Danych Spo ecznych, 

o którym wy ej ju  wspomnieli my, które maj c de facto charakter centralny, gro-

madzi dane z bada  ilo ciowych prowadzonych przez ró ne instytucje naukowe 

w Polsce. 

O ile jednak archiwizowanie danych pochodz cych z bada  surveyowych nie 

pi trzy przed badaczem i pracownikiem archiwum a  tylu trudno ci natury episte-

mologicznej (dane ju  na poziomie pierwotnej analizy s  wypreparowane z kontek-

stu badawczego), etycznej (dane nie maj  charakteru osobistego, a ich anonimizacja 

nie zniekszta ca charakteru informacji), technicznej (dane s  przede wszystkim licz-

bowe i nie trzeba do ka dej kolekcji tworzy  osobnego klucza), o tyle archiwa gro-

madz ce dane jako ciowe musz  si  zmierzy  ze wszystkimi tego typu problemami. 

By  mo e jest to powód, dla którego wci  nie ma w Polsce archiwum jako ciowe-

go6 o charakterze mi dzyinstytucjonalnym i ogólnie dost pnym, podobnym np. do 

brytyjskiego Qualidata Archive przy UK Data Archive w Essex. Nikt te  oÞ cjalnie 

nie obliguje u nas badaczy do deponowania fundowanych ze rodków publicznych 

bada  w ogólnodost pnych archiwach, jak np. brytyjskie Economic and Social Re-

search Council7. Na poziomie polskich projektów badawczych wyra ana ch  archi-

5 http://www.pts.org.pl/public/upload/kodeks.pdf [dost p: 20.08.2014].
6 Pionierskie w tym zakresie by o archiwum historii mówionej przy o rodku Karta, funkcjonuj ce 

dzi  jako Archiwum Historii Mówionej i prowadzone przez warszawski Dom Spotka  z Histori . 
7 http://www.esrc.ac.uk/_images/Research_Data_Policy_2010_tcm8-4595.pdf
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wizowania zebranych materia ów jest, co prawda, doceniana, ale z uwagi na brak 

centralnych archiwów danych jako ciowych, ma ona raczej charakter deklaratywny 

ni  realny. Zwa ywszy jednak tendencje wiatowe8, ta sytuacja mo e si  wkrótce 

zmieni  równie  i u nas. Tym bardziej wi c dyskusja na temat wyzwa  i dylematów 

zwi zanych z archiwizowaniem i wtórn  analiz  danych jako ciowych wydaje si  

obecnie bardzo potrzebna. 

Do udzia u w warszawskiej konferencji zaprosili my przedstawicieli ró nych ar-

chiwów jako ciowych – zarówno z utrwalon  ju  praktyk  archiwizacyjn  (Wielka 

Brytania, Irlandia), jak i, podobnie jak my, pocz tkuj cych w tej dziedzinie (Cze-

chy, W gry) – aby podzielili si  z nami swoimi dotychczasowymi do wiadczeniami 

w tym zakresie. W konferencji wzi li te  udzia  badacze z Polski, którzy opowiadali 

o swoich zbiorach i dylematach zwi zanych z ich ewentualnym udost pnianiem. 

W niniejszym tomie chcieliby my przedstawi  niektóre z tych wypowiedzi, które, 

mamy nadziej , przybli  Czytelnikom w ogólnym zarysie poruszan  problematyk  

i by  mo e zach c  do dalszego namys u nad z o on  kwesti  archiwizacji danych 

jako ciowych. 

W artykule otwieraj cym ten blok tematyczny Libby Bishop, reprezentuj ca bry-

tyjskie Qualidata, jedno z pierwszych archiwów danych jako ciowych, b d ce obec-

nie cz ci  ogólnokrajowego UK Data Archive, dokonuje krótkiego podsumowania 

ich dotychczasowej dzia alno ci skupiaj c si  g ownie na proÞ lu u ytkowników 

tamtejszych kolekcji. S  nimi przede wszystkim studenci ucz cy si  na konkret-

nych przyk adach metodologii bada  spo ecznych. Bishop przedstawia te  pokrótce 

zasadnicze problemy dotycz ce archiwizacji, takie jak ró nica w ogl dzie i zrozu-

mieniu danych, jakie ma badacz pierwotny i „wtórny”, nieznaj cy ca ego kontekstu 

bada . Kwesti  sporn  jest, czy dla autora opracowania naukowego wa niejszy jest 

charakter dost pu do danych, czy si a argumentacji oraz czy problem mylnej in-

terpretacji dotyczy w równym stopniu badaczy wykorzystuj cych dane pierwotne 

i wtórne. Kolejny problem, jaki rodzi archiwizacja, wi e si  z kwesti  pozyskiwania 

wiadomej zgody respondentów na dysponowanie wynikami bada : jak bardzo da 

si  przewidzie , jak dane te zostan  wykorzystane i czy mo na uchroni  je przed 

niew a ciwym u ytkowaniem. 

W polemicznym tek cie „Digital data sharing: a genealogical and performative 

perspective” Natasha Mauthner poddaje g bszej reß eksji przekonanie, e archiwi-

zowanie i dzielenie si  swoimi „danymi” jest istotnym elementem „dobrej prak-

tyki” badawczej, wskazuj c z jednej strony na historyczno  takiego przekonania, 

z drugiej za  na sam  trudno  okre lenia tego, czym s  dane i w jaki sposób mo na 

je oddzieli  od badawczego kontekstu. Narzucany odgórnie, zw aszcza brytyjskim 

badaczom, przez instytucje Þ nansuj ce badania obowi zek deponowania swoich 

„danych” w radykalny sposób zmienia relacje badaczy z badanymi nios c ryzyko 

naruszenia ich zaufania i bezpiecze stwa, zniekszta cenia danych i mylnej ich in-

terpretacji ze wzgl du na brak znajomo ci kontekstu. Obowi zek archiwizacyjny 

8 Chodzi cho by o dyrektywy wytyczone przez OECD http://www.oecd.org/data-

oecd/9/61/38500813.pdf ,do których strona polska jest równie  zobowi zana.
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wystawia te  na krytyk  mudn  prac  badawcz , nie zawsze odzwierciedlon  w ze-

branych „danych”. Stawia równie  pod znakiem zapytania kwesti  w asno ci: do 

kogo te dane nale , kto i w jaki sposób powinien nimi rozporz dza . Mauthner 

przekonuj co argumentuje, e „gor czka archiwizacyjna” nie ma charakteru oczywi-

stego i neutralnego: jest jednym z wielu mo liwych sposobów dysponowania mate-

ria ami z bada  i na swój sposób kszta tuje i zmienia sam  badawcz  rzeczywisto . 

W kolejnym artykule Ruth Geraghty, reprezentuj ca Irlandzkie Archiwum Da-

nych Jako ciowych (Irish Qualitative Data Archive – IQDA) przybli a tocz c  si  

w ród badaczy spo ecznych w jej kraju dyskusj  na temat archiwizacji i ponownej 

analizy danych jako ciowych. Ten tekst mo e by  wa ny dla polskiego czytelnika, 

bo niejako daje wgl d w etap po redni tej rozmowy – oraz wynik ej z niej, a zarazem 

j  stymuluj cej, praktyki – mi dzy zaawansowanym przypadkiem angielskim (bry-

tyjskim) a zupe nie pocz tkuj cym polskim. W Irlandii nie ma bowiem prawnego 

obowi zku, by nie rzec: przymusu, archiwizowania danych wytworzonych w pro-

cesie badawczym, a jednak od 2008 roku z powodzeniem dzia a i rozwija si  tam 

ogólnokrajowe archiwum takich danych. Artyku  jest tym ciekawszy, e oparty na 

badaniach (jako ciowych) – autorka sprawozdaje w nim wyniki wywiadów przepro-

wadzonych z inicjatywy IQDA z badaczami zwi zanymi z czo owymi irlandzkimi 

o rodkami badawczymi. Pokazuje te , jak w tpliwo ci etyczne i prawne powraca-

j ce najcz ciej w tych rozmowach prze o y y si  na regu y funkcjonowania archi-

wum i znalaz y wyraz w dokumencie zapisuj cym dobre praktyki archiwizacyjne, 

zredagowanym w 2010 roku. 

Na gruncie polskim problem archiwizacji danych spo ecznych wi e si  

w znacznej mierze z brakiem jednoznacznych przepisów prawnych reguluj cych 

t  praktyk . Jest to szczególnie istotne w przypadku bada  jako ciowych, które 

opieraj  si  na indywidualnym, cz sto trudnym do pe nego zanonimizowania kon-

takcie z konkretnymi osobami. Z t  problematyk  próbuje zmierzy  si  Katarzy-

na Andrejuk przygl daj c si  bli ej polskim normom prawnym, które mog yby te 

kwestie regulowa : ustawie o prawie autorskim oraz ustawie o ochronie danych 

osobowych, i zestawiaj c je z dyrektywami zawartymi w Kodeksie Etyki Socjo-

loga. Autorka s usznie wskazuje, e regulacje prawne i normy etyczne zwi zane 

z archiwizacj  danych jako ciowych s  wielop aszczyznowe i dotycz  nie tylko 

relacji mi dzy badaczem i badanymi, ale te  obejmuj  swym zakresem obowi zki 

archiwów okre laj cych prawa dost pu do zgromadzonych kolekcji oraz ich u yt-

kowników, którzy odpowiedzialni s  za sposób wykorzystania zarchiwizowanych 

danych. Otwartym pozostaje pytanie, w jakim stopniu te maksymalistyczne postula-

ty dadz  si  prze o y  na praktyk  archiwizowania i udost pniania danych z bardzo 

ró nych projektów badawczych. 

Tekst Kai Ka mierskiej, nast pny w kolejno ci, umiejscawia wspó czesne ten-

dencje archiwizacyjne w szerszym kontek cie przemian kulturowych, t umacz c ich 

coraz wi ksz  powszechno  nie tylko zmianami technologicznymi, post puj c  cy-

fryzacj  praktyk badawczych, znakomicie u atwiaj c  gromadzenie i przetwarzanie 

danych, ale przede wszystkim swoist  inß acj  kultury pami ci, która jest odpowie-

dzi  – je li zgodzimy si  z rozpoznaniem Pierre’a Nory – na narastaj c  niepewno  
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przysz o ci. Dalsza cz  artyku u konkretyzuje t  diagnoz  w odniesieniu do archi-

wizacji socjologicznych danych jako ciowych. Autorka pokazuje w skrócie rozwój 

i instytucjonalizacj  praktyk archiwizacyjnych w zachodniej (g ównie brytyjskiej) 

socjologii, pokazuj c najwa niejsze argumenty teoretyczne, metodologiczne i prak-

tyczne, które ten rozwój wspieraj , a który w ostatnim czasie coraz cz ciej prowadzi 

do na o enia na badaczy obowi zku archiwizowania danych wytwarzanych w toku 

procesu badawczego. Ostatnia, najwa niejsza chyba cz  tekstu jest namys em au-

torki nad przypadkiem – bardzo zreszt  powszechnym – gdy owymi danymi s  zare-

jestrowane przez badacza wywiady biograÞ czno-narracyjne. Podstawowe napi cie, 

jakie si  wówczas pojawia, wynika z konß iktu warto ci: z jednej strony z potrzeby 

ochrony anonimowo ci rozmówców, nieujawniania, czy wr cz zakrywania ich to -

samo ci; z drugiej – przekonania, e takie zindywidualizowane, osobiste opowie ci 

biograÞ czne zyskuj  status cennego ród a historycznego, które warto i nale y chro-

ni  przed zniszczeniem czy rozproszeniem. I to chroni , mo liwie w ca ym jego 

jednostkowym bogactwie. Z up ywem lat ta druga warto  zdaje si  zyskiwa  na 

znaczeniu. W pewnym uproszczeniu sprowadza si  to do pytania: kiedy i pod jakimi 

warunkami socjologiczny wywiad biograÞ czny mo e albo powinien si  sta  ród em 

historii mówionej. 

O ile tekst Kai Ka mierskiej, cho  ugruntowany we w asnym do wiadczeniu 

badawczym, ma charakter spekulatywny, o tyle ostatni z zamieszczonych w tym 

zestawieniu artyku ów, autorstwa Justyny Kajty i Adama Mrozowickiego jest swo-

istym sprawozdaniem z praktycznego rozwi zania stawianych wcze niej kwestii. 

Praktyka nie oznacza w tym przypadku porzucenia pyta  teoretycznych, metodolo-

gicznych czy etycznych. Przeciwnie – autorzy s  ich doskonale wiadomi i maj  do-

bre rozeznanie w tocz cych si  w tych sprawach dyskusjach. Wielo  i rozbie no  

zajmowanych w nich stanowisk nie parali uje ich jednak przed zaj ciem w asnego 

i pozytywnym, cho  ostro nym, nastawieniem do archiwizacji „w asnych” danych. 

Tymi danymi s  w a nie wywiady biograÞ czno-narracyjne, w tym przypadku ze 

l skimi robotnikami, nagrywane na pocz tku tego wieku przez Adama Mrozo-

wickiego i jego studentów w kilku projektach badawczych, maj cych rozpozna  

i opisa  biograÞ czne do wiadczenia transformacji tej grupy zawodowej. Mamy 

wi c przypadek badaczy, którzy zgromadzili bardzo bogaty materia  badawczy 

(dane), wykorzystali go do w asnych analiz i z pe n  wiadomo ci  problemów 

teoretycznych, etycznych i prawnych, zdecydowali si  na jego archiwizacj  i udo-

st pnienie w Archiwum Danych Jako ciowych przy Instytucie FilozoÞ i i Socjologii 

PAN. Konsekwencj  tej decyzji by o podj cie wysi ku opracowania tych wywia-

dów w taki sposób, by bez obaw o naruszenie praw i zaufania osób nagranych, 

mog y s u y  dalszym, nowym badaniom albo, z równym powodzeniem, dydaktyce 

akademickiej. 

Gdyby w tym miejscu spróbowa  w zwi z ej formule podsumowa  wszystkie 

prezentowane tutaj teksty, które – mamy nadziej  – inicjowa  b d  powa ne dys-

kusje teoretyczne, metodologiczne i etyczne, jakie towarzyszy  powinny, nieunik-

nionej jak si  zdaje, archiwizacji danych jako ciowych w naukach spo ecznych, to 

mo na chyba powiedzie , e cho  dopiero zaczynamy rozmow  na te tematy (jak 
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i sam  praktyk  archiwizacji), to otwieramy j  tutaj od razu, by tak rzec, od rod-

ka. Lektura tych kilku tekstów wprowadza nas bowiem w sam rodek problemów, 

o jakich w tym archiwizacyjnym kontek cie dyskutowa  trzeba i chyba warto. 

I, o dziwo, cho  otwarta i krytyczna, ta dyskusja nie parali uje praktyki – maj cej 

tutaj instytucjonalne umocowanie w postaci Archiwum Danych Jako ciowych przy 

IFiS PAN. Mamy nawet nadziej , e uczyni j  jeszcze bardziej uwa n  i reß eksyjn  

„od wewn trz”. I dzi ki temu, paradoksalnie mo e, nieco lepiej rozpoznawaln  „od 

zewn trz”. 


