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Stimaţi colegi, 
 

 
Vă invităm să participaţi la Simpozionul internaţional, Români 

majoritari/români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare 
şi etnologice, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” şi 
de Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi, 19-21 septembrie 2007. 

Lucrările simpozionului vor fi structurate pe trei secţiuni: lingvistică, 
istorie literară, folclor şi vor avea în vedere locul şi rolul minorităţilor din 
România precum şi locul şi rolul minorităţilor româneşti din alte ţări. 

Taxa de participare la simpozion este 35 de euro (sau echivalentul în 
lei), sumă din care se vor asigura şi cheltuielile necesare editării 
comunicărilor într-un volum cu ISBN.  

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

Vă rugăm să trimiteţi titlul şi rezumatul comunicării dumneavoastră, 
în format electronic, pe adresele organizatorilor (comitetul de organizare), 
până la data de 30 aprilie 2007. Rezumatul va avea 15 rânduri, corp de 14. 
Hotărârea comitetului de program vă va fi transmisă până la 31 mai  2007. 

Vă rugăm ca, în intervalul 01 iunie-20 iunie 2007 să trimiteţi, prin e-
mail, formularul de înscriere la simpozion, precum şi taxa de participare, în 
contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide”. Tot până pe 20 iunie aşteptăm să 
ne anunţaţi dacă doriţi să luaţi parte la excursia care se va organiza în după-
amiaza zilei de 20 septembrie, în oraşul  Iaşi şi împrejurimi. 



Vă invităm ca, în măsura posibilităţilor, să aduceţi cărţi şi alte 
publicaţii reprezentative pentru activitatea dumneavoastră pentru a organiza 
o expoziţie, cu prilejul simpozionului, la Filiala din Iaşi a Academiei 
Române. 

Programul Simpozionului va fi publicat pe site-ul Institutului de 
Filologie Română „A. Philippide” (www.iit.tuiasi.ro/philippide). 

Într-o circulară ulterioară vom reveni cu informaţii privind formularul 
de înscriere, contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide”, lista hotelurilor la 
care puteţi face rezervare. 

 
COMITETUL DE ORGANIZARE 

Preşedinte al Comitetului de Organizare: 
Prof. univ. dr. DAN MĂNUCĂ, directorul Institutului de Filologie Română 

 „A. Philippide” al Academiei Române – Filiala Iaşi 
(secretariat_philippide@yahoo.com) 

Membri: 
 CS I dr. OFELIA ICHIM, preşedinte al Asociaţiei Culturale „A. Philippide”, 

(ofelia.ichim@gmail.com) 
CS I dr. GABRIELA HAJA (gabihaja@yahoo.com) 

CS III dr. ELENA DĂNILĂ (isabelle.danila@gmail.com) 
CS III dr. FLORIN-TEODOR OLARIU (olariuft@yahoo.com) 

CS drd. ŞERBAN AXINTE (serban.axinte@gmail.com) 
 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC AL SIMPOZIONULUI 
Preşedinte al Comitetului Ştiinţific: 

Prof. univ. dr. MIHAELA BUCIN (Ungaria) 
Membri: 

Prof. univ. dr. VASILKA ALEKSOVA (Bulgaria) 
Prof.univ. dr. ANA BANTOŞ (Republica Moldova) 
Prof.univ. dr. WOLFGANG DAHMEN (Germania) 

Prof.univ. dr. STELIAN DUMISTRĂCEL (România) 
CS I dr. OFELIA ICHIM (România) 

Dr. THEDE KAHL (Austria) 
CS drd. ANNEMARIE SORESCU MARINKOVIĆ (Serbia) 

Prof.univ. dr. DAN MĂNUCĂ (România) 
Prof. univ. dr. FERNANDO SÁNCHEZ MIRET (Spania) 

Prof. univ. dr. CORNEL MUNTEANU (România) 
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