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Stimaţi colegi,
Revenim cu informaţii despre Simpozionul Naţional Memorialistica românească: între
documentul istoric şi obiectul estetic, organizat de Institutul de Filologie Română „A.
Philippide” şi de Asociaţia Culturală „A. Philippide”, la Filiala din Iaşi a Academiei Române,
Bdul Carol I, Nr. 8, Iaşi.
Vă informăm că, din motive independente de voinţa organizatorilor, care ţin de
suprasolicitarea sălilor Filialei din Iaşi a Academiei Române datorită unui program foarte
încărcat de evenimente ştiinţifice – dintre care unele imprevizibile, simpozionul va avea loc pe
9 şi 10 iunie în loc de 4 – 5 iunie 2015. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient în speranţa că
nu va afecta participarea dumneavoastra la manifestarea ştiinţifică ieşeană, la care ţinem foarte
mult având în vedere comunicările de un înalt nivel academic pe care le-ţi anunţat.
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.
Normele de redactare vă vor fi transmise ulterior, până la data ce va fi stabilită de comun
acord cu dumneavoastră pentru a ne trimite spre editare forma finală a lucrărilor.
Volumul cu lucrările prezentate la simpozion va fi publicat la o editură din România,
acreditată CNCS. Toate articolele vor fi evaluate de referenţi în sistem de peer-review. Textele
care nu vor întruni standardele ştiinţifice pentru publicare nu vor fi incluse în volum.
Participanţilor care vor absenta de la simpozion nu li se vor edita articolele în volum. Totodată,
vom publica doar articole inedite şi nu reluate ca atare sau ca variante ori în traducere în limbi
străine, editate anterior în alte publicaţii.
Vă rugăm să aveţi bunăvoinţa de a achita taxa de participare (50 lei) până pe 31 mai
2015 în contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide”:
Contul ASOCIAŢIEI CULTURALE „A. PHILIPPIDE”
Str. Th. Pallady nr. 14, cod 700454 IAŞI, România
În lei: BRD Sucursala Independenţei Iaşi.
Cont: RO98BRDE240SV29391912400

Cod SWIFT: BRDEROBU
Cod IBAN: RO97BRDE240SV41309352400
Cod fiscal: 17082498
Vă rugăm să trimiteţi organizatorilor, prin email, până la data de 1 iunie 2015,
documentul scanat din care reiese că aţi achitat, la bancă, suma respectivă.
O altă rugăminte se referă la menţionarea suportului electronic de care aveţi nevoie
pentru prezentarea comunicării (laptop etc).
Pentru participanţii din alte localităţi anexăm o listă cu hoteluri din Iaşi la care îi rugăm săşi facă rezervare.
Comitetul Ştiinţific: Bogdan CREŢU (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”,
Iaşi, Preşedinte); acad. Eugen SIMION (Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”,
Bucureşti); Mircea ANGHELESCU (Universitatea din Bucureşti); Ştefan BORBELY
(Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca); Gheorghe CLIVETI (Institutul de Istorie „A. D.
Xenopol”, Iași); Florin FAIFER (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi); Sanda
GOLOPENŢIA (Brown University, SUA); Ştefan S. GOROVEI (Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi); Ştefan LEMNY (Biblioteca Naţională a Franţei, Paris); Antonio PATRAŞ
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi); Ion SIMUŢ (Universitatea din Oradea); Elvira
SOROHAN (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi); Andrei TERIAN (Universitatea
„Lucian Blaga”, Sibiu); Cornel UNGUREANU (Universitatea de Vest, Timişoara).
Comitetul de Organizare: Şerban AXINTE (serbanaxinte2002@yahoo.com); Nicoleta
BORCEA (nikolet14@gmail.com); Luminiţa BOTOŞINEANU (lumi.botosineanu@gmail.com);
Daniela
BUTNARU
(d_butnaru@yahoo.com);
Marius-Radu
CLIM
(mariusradu_ro@yahoo.com); Ofelia ICHIM (ofelia.ichim@gmail.com); Cecilia MATICIUC
(cecilia.maticiuc@yahoo.com); Doris MIRONESCU (dorismironescu@yahoo.com); Elena
TAMBA (isabelle.tamba@gmail.com).
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