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SEMIOOTILISED
INTERVJUUD,

koos Sven Andersoniga

KUIDAS, MILLEST JA MIKS VESTLUS TOIMUB?
Plaanis on intervjueerida erinevaid huvitavaid inimesi, kes võivad olla semiootikud või semiootikaga lähedalt seotud, kuid see pole peamine. Kõik intervjuud on temaatiliselt semiootilised,
mis tähendab intervjuu külaline ei pea teadma ise semiootikast midagi, vaid intervjuu on suunatud läbi küsimuste olema semiootiline. Sellest tulenevalt on intervjuu seeria nimeks blogis
„Semiootilised intervjuud, koos Sven Andersoniga“.
Minu eesmärgiks on intervjuuga avada semiootika olemus laiemalt ning näidata, kuidas
semiootika on kõikjal ning on praktilise väljundiga. Intervjuud on meelelahutuslikud ja populaarteaduslikud ülevaated külalise elukogemusest ja tegevustest.
Intervjuu kestab 1h või vähem ja on eelnevalt vastavaks toimetatud. Samuti võimalusel teeme
koos sotsiaalmeedia tarbeks foto, mida kasutan internetis blogi reklaamimise eesmärgil
toimetatult.
VÕIMALIKUD INTERVJUU KÜSIMUSED
Intervjuu on kolmes osas, mille käigus vestleme täpsemalt kokkulepitud teema raames. Minu
eesmärgiks on avada teema lähtudes suunatud küsimustest, mis suuresti selguvad intervjuu
käigus.
SISSEJUHATAV OSA
Selle blokis soovin tutvustada sind ja sinu igapäeva elu ning tegemisi.
- Kes sa oled?
o Kus sa oled pärit?
o Kuidas sa ennast tutvustad tavaliselt?
- Mida sa oled õpid või teed tööd?
o Millega sa tegeled igapäevaselt?
o Millega sa oled tegelenud?
o Miks kõik eelnev on vajalik ja oluline?
SEMIOOTILINE OSA
Selles blokis soovin avada eelnevast blokist lähtuvalt sügavamalt varem kokkulepitud teema või
teemad. Minu eesmärgiks on näidata läbi suunavate küsimuste, et semiootika on kõikjal olemas
ning praktilise väärtusega. Väga suures osas selguvad küsimused intervjuu käigus, lähtudes sinu
vastustest.
- Kas sa tead, mis on semiootika?*
o Mida semiootika tähendab sinu jaoks?
- Mis on tähenduslik või oluline sinu elus praegu?
- Kuidas sa tead, et see on sinu elus oluline ja tähenduslik?
KOKKUVÕTTEV OSA
Selles blokis on minu eesmärgiks võtta kokku räägitu ja anda võimalus Sul motiveerida inimesi
eelnevalt räägitud teemal või valdkonnas.
- Mida sa teed tulevikus?
- Kes võiks olla järgmine külaline?
Loominguline küsimus*
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MILLINE ON VESTLUS? NÄIDE.
Algus: Tere, mina olen Sven ja täna olen _koha nimi_ koos _nimi__.
Iseloomustus: __nimi__ olen koos nutnud ja naernud. Täna naerame ja loodan, et meie vestlus kulgeb
rõõmu noodil, kuid ei saa välistada tõsisemal noodil teema arendust tänase vestluse käigus. Mina aga
saan lubada, et intervjuu lõpus mängime _nimi___ga lühidalt ühte mängu. Kõigest, siis järge mööda.
Tervitus: Tere, ___nimi___!
*Ülemineku küsimus sissejuhatusele.
20 min
SISSEJUHATUS
Alustame algusest. Oletame, et sa pead tutvustama ennast mitteformaalsel moel. Millest sa räägid tavaliselt?
Enne kui liigume süva vestluse juurde, räägime lähemalt sinu tegemistest praegu – õpingud, töö ja vabatahtlikus.
Miks on need valdkonnad sinu jaoks olulised?
Kuidas on õpingud, töö ja vabatahtlikus tähenduslikud, sinu jaoks?
Kuidas sa tead, et ___ on vajalik?
Mille järgi otsustad ___ tähenduslikkuse?
20 min
SEMIOOTILINE OSA
Räägime lähemalt _____ valdkonnast/tegevusest.
*Küsi vajadusel kokkulepet teema osas enne intervjuud.
Mis see on?
Mida tähendab?
Kuidas on oluline?
Mis on riskid/ohud selles praegu?
Mis on rõõmud/hästi selles?
Mis tulevik toob?
*Semiootikute intervjuudes on rõhk rakendusel, kasutatavusel ja seosel igapäevaelu kasudega.
20 min
KOKKUVÕTTEV OSA
Mängu mängimine.
*Tutvustan mängu ja selle kulgemist.
Mis on sinu tulevik?
Miks sa seda nii näed?
Kes võiks olla minu järgmine külaline või millest ma võiks rääkida, teema?
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