План заходів в межах
міждисциплінарного науково-соціального проекту

«ДИСКУРС НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ»
Роботу над проектом «Семантика війни: український контекст» розпочато у травні 2016 року. Протягом 18
місяців планується проведення академічних і публічних дискусій, висвітлення ходу реалізації проекту у медіа та
на наукових конференціях, а також видання українською, англійською та англійською мовою Історикосемантичного словника «Лексикон новітньої України».

Травень 2016

Обговорення проекту у форматі круглого столу науково-теоретичного часопису Інституту
філософії ім. Г.С. Сковороди «Філософська думка» за назвою «Дискурс революції гідності»

Серпень 2016

Публікація матеріалів круглого столу «Дискурс Революції Гідності» у тематичному розділі
чергового числа науково-теоретичного часопису «Філософська думка»

Жовтень 2016

Проведення науково-практичної конференції «Семантика війни: український контекст»

Травень 2016 –
жовтень 2017

Створення на сайті проекту «Дискурс Революції Гідності» відкритої електронної
бібліотеки текстів, присвячених семантичному виміру соціальних конфліктів, зокрема
Революції Гідності та подій останніх років

Червень жовтень 2016

Цикл телеефірів та інтерв’ю у медіа з учасниками проекту «Дискурс Революції Гідності»
Презентація проекту в іноземних медіа

Березень 2017

Видання україномовної версії Історико-семантичного словника «Семантика війни:
український контекст» (500-600 статей загальним обсягом близько 40 ум. друк. арк.;
наклад 2500 прим.)

Квітень 2017

Презентація україномовної версії «Словника» на «Книжковому Арсеналі 2017»

Квітень – липень
2017

Проведення 10 тематичних лекцій та дискусій з учасниками проекту у культурних
просторах Києва

Квітень –
жовтень 2017

Створення близько 50 статей за тематикою проекту в україномовному сегменті Вікіпедії

Травень 2017

Проведення круглого столу науково-теоретичного часопису Інституту філософії ім. Г.С.
Сковороди «Філософська думка» за назвою «Лексикон Революції Гідності – англійською
мовою»

Вересень 2017

Публікація матеріалів круглого столу «Лексикон Революції Гідності – англійською
мовою» у тематичному розділі чергового числа науково-теоретичного часопису
«Філософська думка»

Жовтень 2016 –
жовтень 2017

Регулярна публікація обраних матеріалів «Словника» у партнерських медіа (14 статей
періодичністю 1 раз на місяць)
Презентація теоретичних положень проекту на 10 наукових конференціях та 5 наукових
публікаціях в Україні та за кордоном

Вересень 2017

Презентація «Словника» на «Львівському форумі видавців 2017»

Грудень 2017

Видання англомовної версії «Словника» для поширення на світовому ринку (500-600
статей загальним обсягом близько 40 ум. друк. арк.)

Вересень –
жовтень 2017

Створення близько 50 статей за тематикою проекту в англомовному сегменті Вікіпедії

Протягом реалізації проекту до цієї програми можуть додаватися інші заходи та публікації, інформація про які
буде доступна на сайті проекту, у соціальних мережах, у партнерських та інших медіа.

