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Abstrakt:
Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie czytelnika z metodami badawczymi, które wykorzystałam 

w trakcie zbierania danych do mojej pracy doktorskiej. Praca ta poświęcona jest zagadnieniu wielozmy-
słowego odbioru przestrzeni miejskiej Warszawy i porusza się w obszarze etnografii wielozmysłowej 
– dziedziny powoli przeszczepianej na grunt polskiej nauki. Nie ulega dziś wątpliwości, że użytkownicy 
miejskiej przestrzeni odbierają ją za pomocą wszystkich swoich zmysłów. Problematyczne jest jednak 
to, w jaki sposób, korzystając ze znanych socjologii i etnografii metod jakościowych, można taki sposób 
odbierania miasta zbadać. W tekście tym przedstawiam poszczególne metody badawcze, zwracając  
szczególną uwagę na wprowadzone przeze mnie modyfikacje. Ponadto na samym końcu punktuję  
możliwe zagrożenia, analizując ich wpływ na wynik badań.

Abstract: 
The aim of this article is to acquaint the reader with research methods, which I have used in the 

process of collecting data for my PhD thesis. The main subject of my thesis is situated in the field  
of multi-sensory ethnography and it focuses on the perception of Warsaw public spaces by city users. 
It is now beyond argument that public spaces are perceived with all our senses. However, it is highly 
interesting what kind of qualitative methods should be used to research the multi-sensory reception 
and how should they be modified. In this article I present the chosen methods with special emphasis 
on the modifications I have implemented during the research process.
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1  Zagadnieniu temu poświęciłam także artykuł „Warszawa wielozmysłowa – propozycja badań jakościowych” w książki pt. „Praktyki Badawcze” pod redakcją prof. Barbary 
Fatygi. W książce tej zebrane są teksty napisane przez członków Zakładu Metod Badania Kultury ISNS UW. Książka ta ukaże się na początku 2014 roku. W artykule 
książkowym przedstawiałam jednak przede wszystkim plan badań; prezentowany tu tekst opisuje natomiast badania już przeprowadzone, stanowi zatem weryfikację 
wcześniejszych założeń.


