Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у реалізації літературно-дослідницького проекту
«Семантика революції: новітній історико-семантичний словник української нації».

На наших очах та за нашої участі сьогодні будується історія. Водночас народжується нація, яка стає суб’єктом цієї
історії, та створюється той соціальний міф, та реальність, смисловий універсум або життєвий світ, в якому наше
суспільство буде жити завтра. Світоглядні, метафізичні зміни, які відбуваються у народній свідомості,
відображуються у тих знакових системах, які формуються при цьому – символіці, фольклорі, історичній пам’яті
та, звичайно ж, мові.
Сьогоднішня українська мова, як колись мова Просвітництва, народжена революцією. Такою вона залишиться
назавжди, навіть у мирні часи. Отже, фіксуючи та аналізуючи семантичні зміни сьогодення, ми одержуємо ключі
до розуміння процесів, які відбуваються зараз та відбуватимуться у майбутньому, а також до розуміння тієї нової
нації, яка віднині буде мислити в межах саме цього семантичного простору.
Платформою для такої фіксації та дослідження пропонується інтернет-енциклопедія відкритого авторства,
створена для акумуляції семантичних одиниць на рівні повсякденної мови.
Метою проекту є дослідження семантичного кола революції 2014 року та створення історико-семантичного
словнику сучасної української ментальності. Тому нашим завданням стає фіксація понять, навколо яких
розгортається семантичний простір українського конфлікту та будується його концептосфера, аналіз
революційної лексики та окреслення семантичного поля нової української нації.
Платформою для реалізації дослідження виступає інтернет-енциклопедія відкритого авторства, створена для
акумуляції семантичних одиниць на рівні повсякденної мови.
Унікальність проекту. Проект створює унікальну площадку для фіксації живої народної мови, та того
семантичного простору, який формується саме зараз. Вперше таке дослідження буде здійснено не постфактум,
а в режимі реального часу самими учасниками подій.
Популяризація проекту. Після накопичення значної кількості первинних матеріалів планується другий етап
реалізації проекту – видання паперової збірки «Семантика революції: історико-семантичний словник української
нації» та її англомовної версії. До збірки у систематизованому вигляді увійдуть найкращі статті сайту.
Організатори проекту. Проект реалізується ініціативною групою молодих науковців за підтримки громадської
організації «Асоціація філософів і релігієзнавців» (м. Донецьк). Розробка та інформаційне наповнення сайту та
популяризація проекту здійснюються виключно на волонтерських засадах.
Запрошуємо до участі у проекті теоретиків – спеціалістів у різних галузях знання: філософів, політологів,
соціологів, психологів, митців, філологів, лінгвістів та інших; практиків – очевидців та учасників подій останніх
місяців, а також усіх тих, хто відчуває бажання та змогу (а мабуть, і обов’язок) «схопити» кілька крупинок
нашого сьогодення, яке вислизає та змінюється щомиті. Форма участі у проекті – добровільна, безкоштовна,
безкорисна.

