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Формиране на оценката по дисциплината
Решаване на казуси
Изпит

% от оценката
50%
50%

Анотация на учебната дисциплина:
Задачата на курса е запознае студентите с ключови идеи в етнометодологията, но не сами по себе си, а
в контексти на отношенията между етнометодологията и различни философски и социологически
направления с повече или по-малко „праксиологическа” ориентация, като феноменологията на Хусерл,
феноменологията на всекидневния живот на Алфред Шютц, практическата логика на Витгенщайн и
т.н. Във фокуса на интерес е и експлозивната сила, с която етнометодологията разкрива ключови очевидности на т.нар. „формален анализ”. Основен акцент пада върху функциите на всекидневния език за
изграждането на "членови методи" и едновременно с това за описание на тяхната работа. Специално
място е отделено на Анализа на разговори на Х. Сакс и на развитието му в отделна дисциплина. Разглеждат се основни техники в Анализа на разговори, най-важните оперативни понятия на Харви Сакс и
се поставят на обсъждане ключови казуси от Лекции по Анализ на разговори.
Предварителни изисквания:
Няма

Очаквани резултати:
Успешно завършилите курса студенти:
1) знаят: Ще познават развитието на етнометодологията и анализа на разговори в отношението им към съвременното и традиционното социологическо знание и към най-новите социологически визии за социалния свят.
2) могат: Да анализират всекидневни казуси; Да формулират и провеждат етнометодологически експерименти
Учебно съдържание
№

Лекции

1

Езиковите игри на Л. Витгенщайн и проблемът за следването на правила във всекидневния живот от гледна точка на етнометодологията
За понятието “етнометодология”. Етнонаука и етнометодология. Научен метод и
етнометоди. Работата на съдебните заседатели като ключов случай на етнометодологическа работа
Проблемът за т.нар member’s method: отвъд дихотомията „холизъм-индивидуализъм”. Политиката на етнометодологическо безразличие. Етнометодологическо безразличие и епохé
Конкретни обичайни практики vs общество. „Безсмъртното обичайно общество”
или снемане на противоположността между “микро” и “макро”
Всекидневен език и компетентност на владеенето му. Взаимно признаване на компетентността. Въпросът за доверието
Структура и функции на етнометодологическия експеримент
Ключови теми в етнометодологията: описуемост, рефлексивност, индексичност
Практическото социологическо мислене. Взаимно разбиране и неговата практическа обяснимост. Документален метод на интерпретация
Праксеологическият обрат (в социологията) и етнометодологията като постаналитична стилистика на изследване. Общите корени на етнометодологията и на Анализа на разговори (АР): интерес към практиките на естествения език
Формални структури на практическите действия. Индексични изрази и корективните усилия на логиката на науката. Формално-логически формулировки и формулировки в хода на обикновения разговор. 2„Членове” vs. индивидуални „деятели”.
Говорене и разговор: разговорът като предмет за изследване на собствени основания.
Анализ на разговори: методологически принципи
Научно и всекидневно описание: проблемът за възпроизводимостта. Описанията на
членовете като социологически описания. Описателният наратив в качеството си
на „произвеждаща машина” (productive machinery), неотделима от локалното производство на комуникативни действия
Всекидневният разговор и неговата молекулярна сглобка. Правила на секвенцията.
Молекулярната социология на Х. Сакс. Икономика на поемането на ред: права и задължения на поемане на ред в разговора
Двойките по съседство (adjacency pairs) или реципрочно организираните дискурсивни структури: поздрав и отвръщане на поздрава, въпроси и отговори, молба и
отклик, покана и приемане/отхвърляне на поканата. Конститутивната роля на първия елемент в двойката
Разделяне на пътищата между АР и етнометодологията. Късният АР като наука за
интерактивното поведение, изследваща „систематиката” на разговора. Компетентност на „членовете” и компетентност на изследователите
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12

13

14

15

№
1.

Семинарни занятия
Етнометодологическият експеримент в ранната етнометодология: типове експерименти

Хорариум
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.

2 ч.
2 ч.
2 ч.

2 ч.

2 ч.

2 ч.
Хорариум
4 ч.
2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Документалният метод на интерпретация във всекидневието и в професионалните
социологически практики
Случаят „Агнес“: Агнес като практически методолог
Всекидневни и научни рационалности: Гарфинкъловата критика на рационалността
като методологически мащаб
Темпоралният ред в лабораторната работа: етнометодология на въплътения труд
Сакс: Членови категориален анализ или категоризирането като вътрешен социален
контрол
„Бебето заплака. Мама го взе на ръце”: анализ на случай

2 ч.
4 ч.
2 ч.
2 ч.
4 ч.
2 ч.

9.

Разговорът като секвенция: правила на разговорната секвенция: анализ на различни
типове разговори.
Историята в структурата на всекидневния разговор

4 ч.
2 ч.

10.

Техники за отваряне и затваряне на разговора

2 ч.

11.

Организация на преференциите в разговора. Коригиращи механизми

2 ч.

8.

Конспект за изпит
Феноменологическото родословие на етнометодологията. Ролята на късния Хусерл и на Алфред
Шютц за развитието на етнометодологията. Идеите за всекидневие и за жизнен свят като съществен контекст на етнометодологията.
2. Етнометодологическа нагласа vs. “формален анализ”. Каква ситуация в социологията прави възможна появата на етнометодологията?
3. Всекидневен език и компетентност на владеенето му. Взаимно признаване на компетентността.
Въпросът за доверието.
4. Опозицията „индексичност-обективност” и проблемът за коригирането на индексичността.
5. Практическото социологическо мислене. Взаимно разбиране и неговата практическа обяснимост. Документален метод на интерпретация
6. Случаят Агнес или методи за манипулиране на практическите обстоятелства. Методи на “минаване”. Методи на “справяне”. Агнес като практически етнометодолог.
7. Молекулярната социология на Х. Сакс. Икономика на поемането на ред: права и задължения на
поемане на ред в разговора
8. Членови категориален анализ или категоризирането като вътрешен социален контрол
9. Секвевенционален анализ и темпоралност на разговора.
10. Двойките по съседство (adjacency pairs) или реципрочно организираните дискурсивни структури
1.
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