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Analiza narracyjna (AN) nie stanowi techniki (procedury) badawczej lecz raczej jest rodziną
metod skoncentrowaną na poszukiwaniu w różnych polach dyskursywnych względnie trwałych struktur
narracyjnych i praktyk z nimi związanych, które skutkują definiowaniem wydarzeń, tworzeniem
tożsamości, ich konglomeratów oraz wyznaczaniem działań indywidualnych i społecznych. AN jest
stosowana do wszelkich rodzajów komunikatów/interakcji, zarówno werbalnych jak i niewerbalnych w
kontekstach osobistych, zinstytucjonalizowanych i publicznych. Jej jedność opiera się na odwołaniu się
do wspólnej teorii narracji rozwijanej w ramach interdyscyplinarnej, głównie lingwistycznofilologicznej narratologii, która jest twórczo rozwijana także w kontekstach dyscyplinarnych, np.
psychologii, socjologii, politologii, pedagogiki.
W ramach warsztatów przedstawione zostaną główne nurty narratologii, ich podstawowe
koncepcje teoretyczne stosowane do badań, a także konkurencyjna wobec wizji indywidualistycznej
oraz kolektywistycznej ontologia relacyjna i związane z nią, szczególnie użyteczne analitycznie,
elementy programów badawczych narracyjnej analizy dyskursu politycznego (M. Hajer, D. Stone), oraz
relacyjnej socjologii kulturowej (J.C. Alexander, M. Somers, M. Emirbayer).
Liczne ogólne opracowania i poradniki dla badaczy odnoszą się przede wszystkim do analizy
retrospektywnych indywidualnych wypowiedzi uzyskanych najczęściej za pomocą wywiadu lub
gromadzenia dokumentów osobistych służących rekonstrukcji procesów konstruowania tożsamości
jednostek, wyrażania osobistych doświadczeń lub tworzenia relacji, głównie relacji władzy, w
kontekstach instytucjonalnych. W czasie warsztatu skoncentrujemy się na rzadziej eksploatowanym
obszarze - użyciu i funkcjach narracji w sferze publicznej, w szczególności w negocjowaniu i/lub
narzucaniu znaczenia „gorących” problemów społecznych, których efektem jest wyznaczanie słusznych
praktyk jednostkowych i zbiorowych oraz polityk instytucjonalnych. Wspólnie przeprowadzimy
przykładową analizę narracyjną aktualnego problemu społecznego na wyselekcjonowanych tekstach.
Rozważam debaty nt.: ustawy o GMO, wycinki wysychających świerków w Puszczy Białowieskiej,
szkodliwości szczepionek dla dzieci, porodów domowych, przemocy domowej itp. O decyzji
poinformuję i dostarczę teksty w końcu września.
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