AICINĀM PIEDALĪTIES
Starptautiskās dialektologu un ăeolingvistu biedrības (SIDG) 7. kongresā
un
Austrijas dialektālās leksikogrāfijas pētniecības simtgade starptautiskā kontekstā
Aicinām ieinteresētos pētniekus iesniegt referātu kopsavilkumus un aktīvi piedalīties kongresa darbā arī
tad, ja neesat Starptautiskās dialektologu un ăeolingvistu biedrības (SIDG) biedrs.
Vieta:

Austrijas ZinātĦu Akadēmija, Vīne

Laiks:

2012. gada 23.–28. jūlijs

Organizatori:

Austrijas Dialektālās un onomastiskās leksikas institūts (DINAMLEX)
Austrijas ZinātĦu Akadēmija (ÖAW)
Evelīne Vandla-Fogta (Eveline Wandl-Vogt)

Kontaktinformācija:

sidg@oeaw.ac.at
Kongresa sekretariāts:

Kristīna Šrēdla (Christina Schrödl)

Kopsavilkumu pieĦemšana:

līdz 2011. gada 30. novembrim (angliski vai vāciski)
300 vārdi, bez bibliogrāfijas
līdz 5 atslēgvārdiem
iesniedzami anonīmi; PDF formātā

Rakstu pieĦemšana:

līdz 2012. gada 31. decembrim (tuvāka informācija sekos)

Iesniegšanas veids:

konferenču pārvaldības sistēma EasyChair

Reăistrācija:
dialekt 2.0 & wboe100

SIDG biedri
Dalībnieki, kas nav SIDG biedri
Studenti

Līdz 2012. gada 31. martam
140,00 EUR
200,00 EUR
100,00 EUR

Pēc 2012. gada 1. aprīĜa
180,00 EUR
240,00 EUR
100,00 EUR

Reăistrācijas maksā iekĜauti
• Kongresa materiāli
• Kafijas pauzes
• 2 saviesīgi pasākumi (svinīgi akti)
• ÖAW un/vai I DINAMLEX apskate
Visas dienas ekskursijas un saviesīgā pasākuma (banketa) papildu izmaksas – 50,00 EUR.
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WBÖ100
Pētniekiem: 50,00 EUR
Studentiem: 25,00 EUR
Referentu reăistrācija līdz 2012. gada 29. februārim.
Gadījumā, ja darba autori ir vairāki, jāreăistrējas vismaz vienai no personām.
IekĜaušana kongresa programmā un kopsavilkumu krājumā tikai savlaicīgi reăistrējoties.
Kongresa valodas:
Papildinformācija:

vācu un angĜu
http://sidg.oeaw.ac.at/

dialekt 2.0
Aicinām uz aktīvu līdzdalību un lūdzam iesniegt galvenokārt oriăinālus, nepublicētus darbus (referātus,
plakātu un programmatūru prezentācijas) visu tēmu grupās lingvistiskajā varietātē, ăeolingvistikā un
dialektālajā leksikogrāfijā, bet it īpaši šādās kongresa darba jomās:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaunas metodoloăiskas un tehnoloăiskas pieejas lingvistiskajā varietātē un areāllingvistikā
Starpnozaru dialektoloăijā
Dialektu sintēzē
Kvantitatīvajā dialektoloăijā
Kognitīvā lingvistika un dialektoloăija
Dialektu korpuss, standarti un normas, infrastruktūra
Tiešsaistes dialektoloăija
Percepcijas dialektoloăija
Dialekta dinamika starp standartizāciju un dialektoloăizāciju
Mazākumtautību valodas, interferences fenomeni
Dialekts un kulturoloăija
Dialekts un jauniešu valoda
Dialekts un plašsaziĦas līdzekĜi (mediju lingvistika)
Dialektu un izlokšĦu tulkošana
Zinātnes tālāknodošana
…
Ar prieku gaidīsim rakstus arī citās zinātĦu jomās.
Priecāsimies par starpdisciplināru ideju apmaiĦu!
WBÖ100

2012. gadā DINAMLEX svin savu 100 gadu pastāvēšanas jubileju. Par godu šim notikumam tiek
veidots īpašs seminārs Starpdisciplinārā dialektālā leksikogrāfija, kurā iekĜautas tēmas:
•
•
•
•
•
•
•

Jaunas metodoloăiskas un tehnoloăiskas pieejas dialektālajā leksikogrāfijā
Digitālā dialektālā leksikogrāfija
Digitālās dialektālās leksikogrāfijas rīki
Amatieru leksikogrāfija
Datu vākšana, arhivēšana, dokumentācija
Zinātnes vēsture: WBÖ simtgadu vēsture
…
Ar prieku gaidīsim rakstus arī citās zinātĦu jomās.
Priecāsimies par starpdisciplināru ideju apmaiĦu!

3
Sīkāka informācija
Referāts | prezentācija:

20 min + diskusijas (5 min)

Dažāda satura esejas:

10 min (bez diskusijām)

Studentu referāti:

10 min (bez diskusijām)
Labākos studentu darbus apbalvos starptautiska žūrija
(nosacījumi: < 35 gadiem, nav doktora grāda)

Programmatūra:

20 min + diskusijas 5 min (kā referāts)
vai
kā praktiskais darbs

Plakāts:

atsevišėa 5 min ilga prezentācija diskusiju laikā
Maks. formāts: A1, stāvformāts, iesniegt digitāli (vēlams)
Labākos darbus apbalvos starptautiska žūrija

Papildu pasākumi
•
•
•

Eiropas valodu atlanta (Atlas Linguarum Europae) darba grupas sanāksme
10. kārtējā SIDG asambleja un vēlēšanas
Pirms kongresa notiks semināri par izvēlētajiem tematiem

Mēs priecāsimies par atkalredzēšanos vai iepazīšanos Vīnē!

[Evelīne Vandla-Fogta]
un komanda

Tulkojums: Liene Markus-Narvila

