Αξιότιμοι Συνάδελφοι!
Το Ινστιτούτο Φιλολογίας του Εθνικού Πανεπιστημίου Κιέβου «Ταράς Σεβτσένκο» από κοινού με το
Ινστιτούτο της Ουκρανικής Γλώσσας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας και την Ελληνική
Πρεσβεία στην Ουκρανία διοργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Η πνευματική κληρονομιά
του καθηγητή Α. Ο. Μπιλέτσκυ στο φως των νεώτερων εξελίξεων της επιστημονικής γνώσεως» με αφορμή
τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου 2011.
Το έργο του καθηγητή Α. Ο. Μπιλέτσκυ αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της φιλολογικής σκέψεως. Στις
έρευνές του κατόρθωσε να συγκεράσει γόνιμα τις ανθρωπιστικές παραδόσεις του 19-20ου αι. Η επιστημονική
κληρονομιά του Α. Ο. Μπιλέτσκυ καλύπτει όλους σχεδόν τους κλάδους της γλωσσολογίας ׃συγκριτική και
ιστορική γλωσσολογία, ετυμολογία, γλωσσική σημειολογία, τυπολογία, γλωσσολογική γεωγραφία,
λεξικολογία, λεξικογραφία, γραμματική, φωνολογία, ονοματολογία, τοπωνυμιολογία, κλασσική φιλολογία,
νεοελληνικές σπουδές, ιστορία και θεωρία της γραφής, λογοτεχνικές σπουδές καθώς και την ιστορία της
Ελλάδας (αρχαιότητα, βυζαντινή, νεώτερη και σύγχρονη εποχή).
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η διερεύνηση της πρόσληψης της επιστημονικής κληρονομιάς του
Α. Ο. Μπιλέτσκυ στο φώς των νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, η ανάλυση της λειτουργικής προσέγγισης
στις σύγχρονες ανθρωπιστικές επιστήμες, της διασταύρωσης των μεθοδολογικών προσεγγίσεων διαφόρων
επιστημονικών κλάδων καθώς και η τεκμηρίωση της πολυδιαστατότητας του αντικειμένου επιστημονικής
ερεύνης.
Στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου περιλαμβάνονται οι εξής:
– σύγχρονες διαστάσεις θεμάτων συγκριτικής, ιστορικής και τυπολογικής γλωσσολογίας˙
– η γενική γλωσσολογία στο φως των νεώτερων εξελίξεων της επιστημονικής γνώσεως˙
– κλασσική φιλολογία και νεοελληνικές σπουδές στις αρχές του 21ου αι.˙
– σημειολογικά ζητήματα της γλωσσολογίας, φιλοσοφίας και πολιτισμολογίας˙
– πολιτισμολογικές διαστάσεις της μετάφρασης˙
– σύγχρονες επιγραφικές και παλαιογραφικές σπουδές˙
– νέες προσεγγίσεις για τη διερεύνηση του ελληνικού κόσμου στις ιστορικές επιστήμες.
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Για τη συμμετοχή στο Συνέδριο θα πρέπει να υποβληθεί γραπτή αίτηση το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου
2011 στην παρακάτω διεύθυνση׃
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Τα κείμενα των ανακοινώσεων θα πρέπει να αποσταλούν στους διοργανωτές το αργότερο μέχρι τις 5
Οκτωβρίου 2011 προκειμένου να δημοσιευθούν σε εξειδικευμένες συλλογές επιστημονικών άρθρων. Η
δημοσίευση μίας σελίδας κοστίζει γύρω στις 20 γρίβνες. Τα κείμενα των ανακοινώσεων θα δημοσιευθούν μόνο
εφόσον οι συγγραφείς τους λάβουν μέρος στις εργασίες του Συνεδρίου.
Γλώσσες του Συνεδρίου είναι ουκρανική, ρωσική, ελληνική, αγγλική.
Μορφοποίηση των άρθρων προς δημοσίευση׃

 Κρίνεται απαραίτητο όπως τα κείμενα των ανακοινώσεων έχουν μέγεθος 5 πλήρων σελίδων και
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συνοδεύονται από περίληψη με λέξεις-κλειδιά στην ουκρανική, ρωσική και αγγλική.
 Παρακαλούμε όπως τα κείμενα ακολουθούν τις παρακάτω παραμέτρους:
• Γραμματοσειρά: Times New Roman
• Μέγεθος: 14
• Διάστιχο: μονό
• Εσοχή παραγράφου: 1,25
U

U

• Διαστάσεις σελίδας: επάνω, κάτω – 2,5 cm˙ αριστερά – 3 cm˙ δεξιά – 1,5 cm.
 Άλλες γραμματοσειρές που τυχόν απαντώνται στο κείμενο της ανακοινώσεως θα πρέπει να
υποβληθούν χωριστά σε ηλεκτρονική μορφή.
 Στην πρώτη σελίδα της εργασίας θα αναφέρονται κατά σειρά׃
• ονοματεπώνυμο του συγγραφέα στοιχισμένο δεξιά (14 έντονα κυρτά στοιχεία)
• ιδιότητα (π.χ. καθηγητής γαλλικών, ερευνητής κ.λπ.)
• ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο όπου εργάζεται ο συγγραφέας
• τίτλος του άρθρου στοιχισμένο στο κέντρο (14 έντονα κεφαλαία στοιχεία)
 Οι βιβλιογραφικές πηγές στις οποίες γίνονται αναφορές μέσα στο κείμενο θα παρατίθενται στο τέλος
του κειμένου (μέγεθος γραμματοσειράς –12). Μέσα στο κείμενο οι αναφορές θα γίνονται ως
ακολούθως[ ׃Πετρόπουλος 2000, 24].
 Στη βιβλιογραφία οι πηγές θα παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τις ισχύουσες
προδιαγραφές.
 Άρθρα φοιτητών, μεταπτυχιακών καθώς και διδασκόντων χωρίς επιστημονικό τίτλο θα πρέπει να
συνοδεύονται από θετική έγκριση του επιβλέποντος καθηγητή τους στην οποία να αναφέρεται η
επικαιρότητα και η πρωτοτυπία της εκπονηθείσας έρευνας.
 Παρακαλούμε όπως τα κείμενα των ανακοινώσεων υποβληθούν σε δισκέτα (μορφή RTF) με δύο
εκτυπώσεις.
Η συντακτική επιτροπή επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να απορρίψει κείμενα των άρθρων και
να ενημερώσει σχετικά τους συγγραφείς.
Τα έξοδα μετακινήσεως, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο.
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