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Stimaţi colegi, 
 

Institutul de Filologie Română „A. Philippide” şi Asociaţia Culturală 
„A. Philippide” vă invită să participaţi la Simpozionul internaţional 
Comunicare interculturală şi integrare europeană care va avea loc la Iaşi, 
în zilele de 11-12 noiembrie 2005. Secţiunile şi tematica simpozionului sunt 
anexate acestei invitaţii.  

Taxa de participare este de 35 de euro pentru participanţii din 
România şi Europa Răsăriteana şi de 80 de euro pentru cei din Europa 
Occidentală, SUA, Canada, sumă din care se vor asigura şi cheltuielile 
necesare editării comunicărilor într-un volum cu ISBN. Vă vom transmite 
ulterior numărul de cont în care veţi putea vira banii. 

Cheltuielile pentru transport şi sejur (masă şi cazare) vor fi suportate 
de participanţi. 

Vă rugăm să ne comunicaţi dacă doriţi să vă rezervăm cazare la unul 
din următoarele hoteluri: 

Hotel Gaudeamus, preţ estimativ: 30 euro camera cu două paturi, 25 
euro single (cu modificarea preţurilor de la 1 septembrie când se adaugă 
TVA);  

Hotel Municipal, preţ estimativ: 495.000 lei camera cu un pat, 
890.000 lei camera cu două paturi, 1.170.000 lei camera cu 3 paturi. 

 
Aşteptăm confirmarea participării dumneavoastră prin completarea 

formularului anexat, precum şi titlul şi rezumatul comunicării (rezumatul nu 
va depăşi 1000 de semne) până la data de 15 august 2005. 

Comitetul de organizare vă va transmite până la 7 septembrie decizia 
privind acceptarea comunicării dumneavoastră. 

Taxa de participare şi varianta definitivă a textului comunicării 
dumneavoastră vor fi expediate până la data de 30 septembrie 2005. 

Vom reveni într-o circulară ulterioară cu alte informaţii necesare. 
 



Persoane de contact: 
 
Drd. Şerban Axinte, serbanaxinte2002@yahoo.com 
Dr. Luminiţa Botoşineanu, lumi-botosineanu@yahoo.com 
Asist. Marius-Radu Clim, mariusradu_ro@yahoo.com 
Dr. Elena Dănilă, isabelledanila@yahoo.fr 
Dr. Gabriela Haja, gabihaja@yahoo.com 
Dr. Ofelia Ichim, ofeliai2002@yahoo.co.uk 
Drd. Florin-Teodor Olariu, olariuft@yahoo.com 
 
Normele de redactare sunt următoarele: 
 
Comunicarea, în variantă orală, nu trebuie să depăşească 15 minute. 
Textul printat al comunicării, în varianta pentru volum, va fi însoţit de 

un CD. 
Se va folosi format fişier Word B5 182/257 mm, şi nu va depăşi 10 

pagini. 
Oglinda paginii 2,5. 
Font Times New Roman 11, la un rând. 
Numele autorului se scrie sub titlul lucrării, centrat. 
Titlurile se scriu cu majuscule, în bold. 
Notele se scriu la subsol cu corp de literă 10 şi se introduc prin insert/ 

footnote / autonumber. Ordinea informaţiilor bibliografice este: autor, titlu, 
volum, editură, locul apariţiei, anul, pagina. Titlul volumului citat va fi scris 
în italic. Nu se pune punct după numărul notelor. La sfârşitul fiecărei note se 
pune punct. 

Lucrarea va fi însoţită la final de titlu şi rezumat într-o limbă de largă 
circulaţie. Rezumatul va avea un corp de literă de 10, la un rând. 

Schemele, tabelele, materialele scanate (hărţi, imagini etc.) incluse în 
text vor fi lucrate în Word. 

Ghilimelele pentru citate sunt: 
 
„  ” pentru limba română; 
 
“  ” pentru limba engleză; 
 
«  » pentru limba franceză. 
 



La sfârşitul textului, înainte de rezumatul într-o limbă străină se 
admite doar bibliografie generală de tip dicţionare, enciclopedii, atlase etc. 
Celelalte trimiteri bibliografice se fac, obligatoriu, în notele de subsol. 

Se respectă ortografia actuală a limbii române. 
La susţinerea comunicării se va preda un exemplar printat şi o copie 

salvată pe CD. 
Textele care nu vor respecta normele impuse mai sus nu vor fi incluse 

în volum. 
 

Comunicare interculturală  şi integrare europeană 
 

 
COMUNICARE ŞI LIMBAJ 

 
1. Există o politică lingvistică românească coerentă în perspectiva 

integrării europene? Care sunt provocările la adresa limbii române pe 
care procesul integrării europene le poate aduce? 

2. Ce înseamnă astăzi identitatea lingvistică? Mai este aceasta un 
deziderat al diasporei româneşti? 

3. Menţinerea identităţii etnice şi a promovării culturii naţionale, prin 
intermediul limbii române, în condiţiile dezvoltării mijloacelor 
moderne de comunicare. 

4.  Contribuţia tehnologiilor informaţionale la păstrarea şi promovarea 
identităţii lingvistice: crearea instrumentelor de lucru (dicţionare, 
atlase, corpusuri de texte etc.) în format electronic. 

5. Planificarea şi politica lingvistică în raport cu cercetarea ştiinţifică de 
profil. 

6. Problematica adoptării reglementărilor europene privind protecţia 
limbilor minoritare. Raportul minoritar / majoritar din perspectiva 
comunicării interculturale. 

7. Limba română predată la lectoratele de profil din Franţa, Germania, 
Austria, Spania, Anglia, Olanda, Suedia, Belgia, SUA, Canada ş.a. 
Nevoia unor instrumente de lucru adecvate (dicţionare, enciclopedii 
etc.). 

8.  Situaţia limbii române şi a dialectelor sale în Albania, Bulgaria, 
Grecia, Macedonia, Serbia, Croaţia, Ucraina, Ungaria, Republica 
Moldova, Turcia.  

9. Perspectivele şi obiectivele românisticii în cadrul romanisticii 
contemporane. 



 
 

 
 
 
 

COMUNICARE ŞI LITERATURĂ 
 

1. Comunicare interculturală prin literatura de limba română din afara 
graniţelor actuale ale statului român şi legăturile cu literatura scrisă pe 
teritoriul României. 

2. Identitate /alteritate în raporturile dintre literatura română şi literatura 
de limba română din alte ţări. Generaţiile tinere din diaspora 
românească mai sunt interesate să păstreze identitatea naţională sau se 
integrează masiv în rândul populaţiei majoritare?  

3. În ce măsură periodizarea curentă a literaturii scrise în limba română 
pe teritoriul actual al României concordă cu periodizarea literaturii 
scrise în limba română pe teritoriile altor ţări? 

4. Există un dialog între literatura de limbă română scrisă pe teritoriile 
altor ţări şi cea creată în România? 

5. Traducerile – un instrument esenţial în receptarea literaturii de limbă 
română. 

6. Influenţează sau nu condiţiile economice, culturale, politice etc., 
diferite, în ţările în care se scrie literatură în limba română, statutul 
scriitorilor şi al cititorilor din aceste ţări? 

7. Cum apreciaţi că percepe cititorul (amator sau specialist) din România 
literatura de limbă română din alte ţări? Are el acces la producţia 
literară românească din alte ţări?  

8. Care este rolul presei literare şi culturale de limbă română din alte ţări 
în menţinerea interesului pentru literatura română? 

9. Care este poziţia specialiştilor străini în ceea ce priveşte identitatea 
literaturii scrise în limba română în diferite ţări? 

10. Există desincronizări între literatura română şi literaturile minorităţilor 
de pe teritoriul actual al României? Sau între literatura în limba 
română scrisă în alte ţări şi literatura majoritară de acolo? 

11. Este bilingvismul un factor de intercomunicare sau de hibridare 
literară? 

12. Ideologie, geopolitică şi literatura de limba română.  
 
 



 
 
 

ETNOLOGIE ŞI DIALOG INTERCULTURAL  
  

1. Păstrarea identităţii naţionale prin cultura populară în cadrul 
dialogului intercultural. Este cultura populară un factor de păstrare a 
identităţii naţionale în procesul integrării europene? 

2. Există strategii instituţionale coerente de promovare a culturii 
populare româneşti la nivel european? 

3. Rolul diasporei în salvgardarea spiritualităţii româneşti. 
4. Contribuţia patrimoniului spiritualităţii populare tradiţionale 

româneşti la cultura europeană. 
5. Folclorul românesc în context central şi est-european: conexiuni şi 

specificitate.  
6. Forme folclorice hibridate. 
7. Opinii ale specialiştilor străini, inclusiv ale românilor din diaspora, 

privitoare la tezaurul etno-folcloric românesc, precum şi la studiile 
etnologice din România. 

8. Indici ai interculturalităţii prezenţi la nivelul culturii populare 
româneşti. 

 
 
 
 

DIRECTOR                                             PREŞEDINTE 
 

                                                               cercetător şt. gr. II dr. Ofelia Ichim 
 
Prof. univ. dr. Dan Mănucă 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA 
SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL 

 
 Comunicarea interculturală şi integrarea europeană  

 
Iaşi, 11-12 noiembrie 2005 

 
 
NUME ..................................... PRENUME.............................. 

Ţara ................. Oraş ............................................................... 

Institut/Universitate....................................................................... 

Departament/Facultate............................................................ 

funcţia............................... profesia......................................... 

adresa.............................................................................................. 

nr.telefon.......................fax...................................................... 

e-mail ............................. 

 
Sunt de acord să achit suma de .... Euro reprezentând taxa de 
participare la Simpozion.  
 
 

Semnătura, 
 
 
Data………………… 


