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Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să participaţi la Simpozionul Internaţional anual al Institutului de Filologie
Română „A. Philippide”, a XIII-a ediţie, cu titlul Limba şi cultura română: abordări interne şi
perspective externe, organizat în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi, în
perioada 17−19 septembrie 2014.
Lucrările simpozionului vor avea loc la sediul Filialei din Iaşi a Academiei Române şi se
vor desfăşura pe mai multe secţiuni: limba română, critică şi istorie literară, etnologie-etnografie,
cultură şi identitate românească.
Ca şi la ediţia din anul 2013, vom acorda un spaţiu generos prezentării rezultatelor
unor granturi, burse, proiecte recent încheiate sau în curs de derulare (rezultate parţiale).
Două secţiuni speciale vor fi dedicate memoriei filologilor şi cărturarilor ieşeni
Alexandru ANDRIESCU (1926–2014) si Gavril ISTRATE (1914–2014).
Vă rugăm să trimiteţi pe adresa noastră sau să aduceţi cărţi şi alte publicaţii
reprezentative pentru activitatea dumneavoastră, pentru a organiza o expoziţie, cu prilejul acestui
eveniment, la Filiala din Iaşi a Academiei Române.
Programul Simpozionului va fi publicat în timp util pe site-ul Institutului de Filologie
Română „A. Philippide” (www.philippide.ro).
Taxa de participare la simpozion este de 180 de lei, sumă care va acoperi costurile
necesare editării în volum a comunicărilor şi expedierii ulterioare a unui exemplar al volumului,
precum şi alte costuri de organizare (mapa cu documentele simpozionului, certificatul de
participare, masa festivă, pauzele de cafea etc.). Volumul va fi publicat la o editură acreditată
CNCS.
Taxa va fi achitată în contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide”.
Cheltuielile pentru transport şi sejur (masă şi cazare) vor fi suportate de participanţi.
Fiecărei comunicări îi sunt rezervate 30 de minute (inclusiv întrebările şi discuţiile). Vă
rugăm să trimiteţi titlul şi rezumatul comunicării dumneavoastră, precum şi câteva informaţii
despre afilierea instituţională, pe adresa limbasiculturaromana@gmail.com, până la data de 15
iulie 2014. Rezumatul va avea cel puţin 20 de rânduri, corp de 12 şi va fi însoţit de

bibliografia minimală pe care o veţi folosi. Hotărârea Comitetului ştiinţific cu privire la
acceptarea comunicării dumneavoastră vă va fi transmisă până la data de 25 iulie 2014.
Într-o circulară ulterioară vom reveni cu informaţii privind formularul de înscriere, contul
Asociaţiei Culturale „A. Philippide” şi alte noutăţi cu referire la simpozion.

COMITETUL ŞTIINŢIFIC
Ana Borbely (Ungaria); Bogdan Creţu (România); Codrin Liviu Cuţitaru (România); Wolfgang
Dahmen (Germania); Thede Kahl (Austria/ Germania); Giovanni Magliocco (Italia); Roberto
Merlo (Italia); Joanna Porawska (Polonia); Elena Prus (Republica Moldova); Annemarie Sorescu
(Serbia); Maria Şleahtiţchi (Republica Moldova); Narcisa Ştiucă (România); Oana Ursache
(Spania); Ofelia Mariana Uţă Burcea (Spania).
COMITETUL DE ORGANIZARE
Preşedinte al Comitetului de organizare: Bogdan Creţu, Directorul Institutului de Filologie
Română „A. Philippide” (secretariat_philippide@yahoo.com; bogdancretu1978@gmail.com).
Membri:
Şerban
Axinte
(serbanaxinte2002@yahoo.com),
Nicoleta
Borcea
(nikolet14@gmail.com), Luminiţa Botoşineanu (lumi.botosineanu@gmail.com), Daniela
Butnaru (d_butnaru@yahoo.com), Adina Ciubotariu (adina.hulubas@gmail.com), Marius-Radu
Clim (marius.clim@gmail.com), Gabriela Haja (gabihaja@gmail.com), Ofelia Ichim
(ofeliai2010@gmail.com), Cecilia Maticiuc (cecilia.maticiuc@yahoo.com), Florin-Teodor
Olariu (olariuft@yahoo.com), Ana-Maria Prisacaru (carpanamaria@yahoo.co.uk), Elena Tamba
(isabelle.tamba@gmail.com).
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