Міждисциплінарний науково-соціальний проект «Дискурс новітньої України» започатковано українськими фахівцями з різних галузей соціальних і гуманітарних наук – філософії, філології, соціології, історії, психології, політології, релігієзнавства та медіакомунікацій – з метою протистояння інформаційній агресії та стабілізації картини світу у суспільній свідомості шляхом актуалізації академічного і громадського діалогу навколо дослідження семіотичних змін періодів історичних потрясінь
та забезпечення адекватного термінологічного представлення України та подій останніх років у національному і світовому інформаційних просторах.
Тоді як тема лінгвістичних та семіотичних трансформацій періодів соціальних зламів та змін викликає
стабільний інтерес лінгвістів, філософів, політологів, соціологів, істориків у всьому світі, масив досліджень семіотичного простору української Революції Гідності та подій останніх років лише починає
формуватися, майже не виходячи за межі журналістських розвідок та поодиноких академічних робіт, а
законодавчі рекомендації щодо сучасного соціально-політичного тезаурусу обмежуються одиницями
понять, що зумовлює актуальність проекту.
Завдання проекту:
 актуалізація академічного і громадського діалогу навколо дослідження семіотичних змін періодів
історичних потрясінь, зокрема, Революції Гідності та подальших подій;
 підвищення обізнаності громадян щодо ролі мови та інших знакових систем у конструюванні суспільної пам’яті та свідомості;
 формування та імплементація у академічну і повсякденну мову соціально-політичного тезаурусу,
адекватного сучасним умовам і стратегічним завданням держави;
 винайдення адекватних іншомовних аналогів ключових термінів цього тезаурусу та сприяння трансляції їх у іншомовні інформаційні простори для адекватного термінологічного представлення України
та подій останніх років у світі;
 теоретичне обґрунтування «семіотики події» як напрямку дослідження семіотичних змін періодів
історичних потрясінь, систематизація наявних напрацювань в цій сфері, розробка дієвої методики дослідження семіотики соціальних конфліктів, а також створення простору для подальших дискусій та системних досліджень як семіосфери українського конфлікту, так і «семіотики події» загалом.
Заходи в межах проекту. Роботу над проектом розпочато у травні 2016 року. Реалізація триватиме 18
місяців, протягом яких планується проведення низки заходів (Додаток 1), у тому числі:
 проведення академічних та публічних дискусій, що відкриє 27 травня 2016 року круглий стіл українського науково-теоретичного часопису «Філософська думка» за назвою «Дискурс Революції Гідності»
(Додаток 2);
 видання за участі найавторитетніших українських представників соціальних і гуманітарних наук, письменників та журналістів україномовної та англомовної версій Лексикон новітньої України" (Додаток 3);
 публікація матеріалів проекту в наукових та популярних медіа в Україні та за кордоном, апробація
теоретичних положень та практичних результатів на тематичних наукових конференціях, а також насичення україномовного та англомовного сегментів Вікіпедії якісними статтями за тематикою проекту;
 створення відкритої електронної бібліотеки присвяченої семіотичним / дискурсивним / символічним складовим періодів соціальних змін, зокрема, Революції Гідності та подальших подій.

Проект підтримують: Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Український філософський
фонд, Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики.
Медіапідтримку проекту забезпечує науково-теоретичний часопис Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України «Філософська думка».
Редакційна колегія Історико-семантичного словника «Лексикон новітньої України» (в алфавітному
порядку):
1. Ірина Бекешкіна (к. філос. наук, науковий співробітник Інституту соціології НАН України, директор
Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва)
2. Олег Білий (д. філол. наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії НАН України)
3. Владислав Верстюк (д. істор. наук, проф., зав. відділу історії Української революції 1917–1921 рр.
Інституту історії України НАН України)
4. Вахтанґ Кебуладзе (д. філос. наук, доц. кафедри теоретичної і практичної філософії філософського
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та кафедри філософії і релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»)
5. Лариса Масенко (д. філол. наук, проф., академік Академії наук Вищої школи України, провідний
науковий співробітник Інституту української мови НАН України, проф. кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»)
6. Сергій Пролеєв (д. філос. наук, проф., провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С.
Сковороди НАН України, президент Українського філософського фонду, головний редактор науковотеоретичного часопису «Філософська думка», проф. кафедри теоретичної і практичної філософії КНУ
імені Тараса Шевченка та кафедри філософії і релігієзнавства НаУКМА)
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