Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA)
http://dare.uva.nl/document/107632

File ID
Filename

107632
Titlepage

SOURCE (OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE):
Type
Dissertation
Title
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ : АНАЛИЗ ЛОКАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
ДИНАМИЧЕСКИХ И СТАТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ В ДИАХРОНИИ И
СИНХРОНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЕГО ДИАЛЕКТОВ
Author
A. V. Podgaevskaja
Faculty
Faculty of Humanities
Year
Pages
361
ISBN
978 90 6143 325 5

FULL BIBLIOGRAPHIC DETAILS:
http://dare.uva.nl/record/273983

Copyright
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or
copyright holder(s), other then for strictly personal, individual use.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)


 
 
   
    

RUIMTELIJKE CONCEPTUALISERING
IN HET RUSSISCH
ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Amsterdam
op gezag van de Rector Magnificus
prof. dr. D.C. van den Boom
ter overstaan van een door het college voor promoties
ingestelde commissie,
in het openbaar te verdedigen in de Agnietenkapel
op dinsdag 24 juni 2008, te 12.00 uur
door
ALLA VITALJEVNA PODGAEVSKAJA
geboren te Ak-Dovurak, Rusland

Promotiecommissie

Promotor:
Co-promotor:

prof. dr. W.G. Weststeijn
dr. W.J.J. Honselaar

Overige leden: prof. dr. hab. K. Waszakowa
prof. dr. J. Schaeken
prof. dr. J.J. van Baak
prof. dr. W.R. Veder
dr. J. Kalsbeek

Faculteit der Geesteswetenschappen


 
 
   
    

          
         

 
   
 


. 

 

Pegasus Oost-Europese Studies 10
Uitgeverij Pegasus, Amsterdam 2008

PEGASUS OOST-EUROPESE STUDIES is een serie studies op het gebied van de
Oost-Europese taalkunde, cultuurkunde en geschiedenis onder redactie van:
prof. dr. Raymond Detrez (Universiteit Gent)
dr. Wim Honselaar (Universiteit van Amsterdam)
prof. dr. Thomas Langerak (Universiteit Gent)
prof. dr. Willem Weststeijn (Universiteit van Amsterdam)

Redactieadres:
Uitgeverij Pegasus
Postbus 11470
1001 GL Amsterdam
Nederland
E-mail POES@pegasusboek.nl
© Copyright 2008 Uitgeverij Pegasus, Amsterdam
www.pegasusboek.nl
ISBN 978 90 6143
ISSN 1572 - 0683

325 5 / NUR 630

Bandontwerp en vormgeving MV Levievandermeer
Druk en afwerking Koninklijke Wöhrmann bv
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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