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PROBLEMY BADAŃ NAD ZJAWISKIEM NUDY 

 Badanie nudy łączy się z wieloma trudnościami teoretycznymi, 

metodologicznymi oraz instytucjonalnymi. Celem 

przedstawienie głównych problemów, z którymi spotykają się badacze 

próbujący opisać to zjawisko. Na początku omówionych zostanie kilka 

przykładów empirycznych badań nudy prowadzonych przez socjologów, ze 

szczególnym uwzględnieniem zastosow

oraz ujęć teoretycznych. Wskazane zostaną trudności spowodowane między 

innymi: (1) krótką (w porównaniu z innymi dyscyplinami) tradycją 

prowadzenia badań nad nudą, (2) brakiem jednolitych ujęć teoretycznych 

oraz metodologicznych, (3) brakiem wspólnej ramy instytucjonalnej czy 

wreszcie (4) stereotypowym postrzeganiem nudy przez samych naukowców. 

W wystąpieniu przedstawię także własne doświadczenia związane z 

badaniem nudy. Omówię, w jaki sposób nuda spychana była na margines 

zainteresowań naukowych. Socjologowie podejmowali wiele tematów 

badawczych, które można uznać za pokrewne lub bliskie zjawisku nudy. 

Wielokrotnie jednak pojęcie to było zastępowane przez inne albo włączane 

w ich zakres definicyjny. Najczęściej jednak pozos

niezauważone. Nuda w socjologii odzyskuje powoli status „pełnoprawnego”, 

wartego badania zjawiska społecznego. Wciąż jednak obecne jest myślenie o 

nudzie w kategoriach prywatnego doświadczenia jednostki, które nie 

powinno być przedmiotem na

zarówno wskazanych powyżej, jak i innych barier pojawiają się często w 

pracach socjologów oraz badaczy nudy wywodzących się z różnych 

dyscyplin. Spróbuję zastanowić się nad możliwymi przyczynami takiego 

podejścia do nudy. Przedstawię też propozycje rozwiązania problemów, 

które najczęściej dotykają socjologów zainteresowanych nudą.
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Badanie nudy łączy się z wieloma trudnościami teoretycznymi, 

metodologicznymi oraz instytucjonalnymi. Celem wystąpienia jest 

przedstawienie głównych problemów, z którymi spotykają się badacze 

próbujący opisać to zjawisko. Na początku omówionych zostanie kilka 

przykładów empirycznych badań nudy prowadzonych przez socjologów, ze 

szczególnym uwzględnieniem zastosowanych metod i technik badawczych 

oraz ujęć teoretycznych. Wskazane zostaną trudności spowodowane między 

innymi: (1) krótką (w porównaniu z innymi dyscyplinami) tradycją 

prowadzenia badań nad nudą, (2) brakiem jednolitych ujęć teoretycznych 

znych, (3) brakiem wspólnej ramy instytucjonalnej czy 

wreszcie (4) stereotypowym postrzeganiem nudy przez samych naukowców. 

W wystąpieniu przedstawię także własne doświadczenia związane z 

badaniem nudy. Omówię, w jaki sposób nuda spychana była na margines 

zainteresowań naukowych. Socjologowie podejmowali wiele tematów 

badawczych, które można uznać za pokrewne lub bliskie zjawisku nudy. 

Wielokrotnie jednak pojęcie to było zastępowane przez inne albo włączane 

w ich zakres definicyjny. Najczęściej jednak pozostawało zupełnie 

niezauważone. Nuda w socjologii odzyskuje powoli status „pełnoprawnego”, 

wartego badania zjawiska społecznego. Wciąż jednak obecne jest myślenie o 

nudzie w kategoriach prywatnego doświadczenia jednostki, które nie 

powinno być przedmiotem naukowej refleksji. Propozycje przezwyciężenia 

zarówno wskazanych powyżej, jak i innych barier pojawiają się często w 

pracach socjologów oraz badaczy nudy wywodzących się z różnych 

dyscyplin. Spróbuję zastanowić się nad możliwymi przyczynami takiego 

a do nudy. Przedstawię też propozycje rozwiązania problemów, 

które najczęściej dotykają socjologów zainteresowanych nudą.
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wystąpienia jest 

przedstawienie głównych problemów, z którymi spotykają się badacze 

próbujący opisać to zjawisko. Na początku omówionych zostanie kilka 

przykładów empirycznych badań nudy prowadzonych przez socjologów, ze 

anych metod i technik badawczych 

oraz ujęć teoretycznych. Wskazane zostaną trudności spowodowane między 

innymi: (1) krótką (w porównaniu z innymi dyscyplinami) tradycją 

prowadzenia badań nad nudą, (2) brakiem jednolitych ujęć teoretycznych 

znych, (3) brakiem wspólnej ramy instytucjonalnej czy 

wreszcie (4) stereotypowym postrzeganiem nudy przez samych naukowców. 

W wystąpieniu przedstawię także własne doświadczenia związane z 

badaniem nudy. Omówię, w jaki sposób nuda spychana była na margines 

zainteresowań naukowych. Socjologowie podejmowali wiele tematów 

badawczych, które można uznać za pokrewne lub bliskie zjawisku nudy. 

Wielokrotnie jednak pojęcie to było zastępowane przez inne albo włączane 

tawało zupełnie 

niezauważone. Nuda w socjologii odzyskuje powoli status „pełnoprawnego”, 

wartego badania zjawiska społecznego. Wciąż jednak obecne jest myślenie o 

nudzie w kategoriach prywatnego doświadczenia jednostki, które nie 

ukowej refleksji. Propozycje przezwyciężenia 

zarówno wskazanych powyżej, jak i innych barier pojawiają się często w 

pracach socjologów oraz badaczy nudy wywodzących się z różnych 

dyscyplin. Spróbuję zastanowić się nad możliwymi przyczynami takiego 

a do nudy. Przedstawię też propozycje rozwiązania problemów, 

które najczęściej dotykają socjologów zainteresowanych nudą. 


