Національна академія наук України
Інститут української мови
Відділ діалектології
Вельмишановні колеги!
Відділ діалектології Інституту української мови НАН України запрошує Вас узяти
участь у Міжнародній науковій конференції «Діалектологія у структурі лінгвістичних
знань», яка відбудеться 18–21 квітня 2018 р. (18–21.IV.2018) в Інституті української мови
НАН України (м. Київ).
Проблематика конференції:
1. Діалектні дані як емпірична база для розвитку різних галузей мовознавства і суміжних
наук.
‒
Що записувати в говірках?
‒
Для чого записувати діалектні дані?
‒
Як використовувати діалектні дані в дослідженні різних проблем
мовознавства та суміжних наук?
2. Досвід національних шкіл у представленні і збереженні діалектних даних: формування
та опрацювання діалектних текстотек, лексикографічних та ареалогічних баз
даних.
3. Ареалогія мовних одиниць і явищ у контексті верифікації норм літературної мови.
‒
Стала чи змінна межа між явищами діалектними і літературними?
‒
Що із загальнонародної мови на підставі ареалогії може бути віднесене до
нових нормативних елементів літературної мови?
4. Прийоми дослідження переселенських слов’янських діалектів та їх динаміки.
5. Верифікація інформаційного потенціалу писемних пам’яток на тлі діалектів.
6. Внесок визначних слов’янських лінгвістів у розвиток діалектології.
Робочі мови – всі слов’янські.
Для участі в конференції просимо надіслати заявку до 31 березня 2018 р. (31.III.2018)
на адресу: dialectology@ukr.net. У заявці потрібно зазначити: прізвище, ім’я, по батькові
автора(ів); науковий ступінь, вчене звання; місце роботи, посаду; назву доповіді; телефон,
e-mail; чи потрібен готель або гуртожиток.
Оргкомітет має право відхиляти заявки учасників, теми яких не відповідають
заявленій проблематиці.
Графік роботи конференції:
18 квітня 2018 р. – заїзд учасників;
19–20 квітня 2018 р. – пленарні і секційні засідання;
21 квітня 2018 р. – від’їзд учасників.
Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників.
Адреса Оргкомітету: вул. Грушевського, 4, кімн. 625, Київ-1, 01001, Україна.
Координатори конференції:
Гриценко Павло Юхимович – 044 278 53 27 (служб.);
Рябець Людмила Віталіївна – 050 446 22 51 (моб.);
Ткачук Марина Миколаївна – 095 555 29 92 (моб.);
Холодьон Олена Миколаївна – 044 279 20 07 (служб.), 093 540 72 59 (моб.).
Доповіді учасників конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць
«Діалекти в синхронії та діахронії. Кн. 4». Матеріали до друку приймаються до 31 травня
2018 р. (31.V.2018).

