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КРУГЛИЙ СТІЛ
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«ДИСКУРС
РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ»
Зала засідань Вченої Ради (к. 318)
Соціально-політичний дискурс, в якому ми існуємо сьогодні, починає формуватися у 2014-му
році на хвилі Революції Гідності, народжуючи нові смисли, що потребують нового соціальнополітичного тезаурусу. Метою круглого столу є актуалізація міждисциплінарного діалогу навколо дослідження семіотичних змін останніх років, а також обговорення можливостей адекватного термінологічного представлення цих подій в національному та світовому соціальнополітичних просторах.

Для обговорення на круглому столі пропонуються питання:
 Місце української Революції Гідності у світових соціально-політичних подій другої половини ХХ - початку ХХІ століть.
 Семіотичні трансформації періодів соціальних конфліктів: наслідок чи фактор подій,
що відбуваються?
 Сучасний український конфлікт як війна смислів, ідей, слів, дискурсів, пам’ятей.
 Суб’єкти та механізми керування процесами дискурсивних трансформацій в сучасній
Україні.
 Наявний соціально-політичний тезаурус як засіб опису подій останніх років: проблема
релевантності.
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