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Simpozion dedicat aniversării
a 90 de ani de la
înfiinţarea
Institutului de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei
Române

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,
Vă invităm să participaţi la Simpozionul Internaţional anual al Institutului de Filologie
Română „A. Philippide”, a XVI-a ediţie, cu titlul Clasic şi modern în cercetarea filologică
românească actuală, organizat în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi, 2729
septembrie 2017.
Înfiinţat în anul 1927, în urma unui memoriu adresat Ministerului Instrucţiunii Publice, la
14 septembrie 1926, redactat de G. Pascu şi contrasemnat de A. Philippide, Institutul de Filologie
Română „A. Philippide” (http://www.philippide.ro/) sărbătoreşte 90 de ani de activitate
ştiinţifică. După cum se menţionează în Statutele Institutului:
Art. 1. Se înfiinţează, pe lângă Universitatea din Iaşi, un Institut de Filologie Română,
purtând numele „Alexandru Philippide” şi având sediul la Facultatea de Litere şi Filosofie.
Art. 2. Scopul Institutului este studierea tuturor produselor sufleteşti ale poporului
românesc de pretutindeni, în primul rând limba, civilizaţia morală şi cea materială.
Art. 3. În vederea acestui scop se va aduna, prin anchete la faţa locului, corespondenţi,
călătorii etc., materialul lingvistic, folcloristic şi etnografic actual. De asemenea, vor fi puse la
contribuţie izvoarele scrise, indiferent de vechime. O atenţie deosebită se va da toponimiei şi
antroponimiei.

Art. 4. Materialul astfel strâns se va cataloga şi conserva în arhiva Institutului, unde va fi
utilizat de specialişti pentru cercetările lor ştiinţifice.
Art. 5. Principial vor fi luate în consideraţie toate dialectele şi graiurile româneşti, precum
şi limba comună (vorbită şi scrisă). Tot aşa, se va acorda întreaga atenţie limbilor romanice şi
celor care au ori au avut legături cu a noastră, în special celor balcanice. Se va da totuşi
preferinţă problemelor de dialectologie, toponimie şi antroponimie moldovenească în sensul
larg al cuvântului (Moldova propriu-zisă, Basarabia, Bucovina şi regiunile ardeleneşti şi
dobrogene învecinate). Aceeaşi normă se va aplica în domeniul folclorului şi etnografiei (….).
(Statutele se găsesc în Arhivele Naţionale, Iaşi, fondul Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, Facultatea de Litere, dos. 1/1934, f. 46–48).
Alternând, ca afiliere, între Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Litere şi
Academia Română, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” revine în sistemul de
cercetare al Academiei Române, sub denumirea actuală, de la 3 martie 1990. Cele cinci
departamente care alcătuiesc Institutul sunt angrenate în realizări de anvergură în domeniul
filologiei şi culturii române: Departamentul de lexicologie-lexicografie, cu tema Dicţionarul
limbii române, precum şi Dicţionarul limbii române (DLR), Serie nouă informatizată, Litera C
şi CLRE. Corpus lexicografic românesc electronic, ambele în curs de elaborare; Departamentul
de dialectologie şi sociolingvistică, cu tema Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi
Bucovina; Departamentul de toponimie, cu tema Tezaurul toponimic al României. Moldova,
precum şi Micul dicţionar toponimic structural şi etimologic; Departamentul de istorie literară,
cu temele Dicţionarul general al literaturii române (ediţia a II-a) şi Enciclopedia scrierilor
memorialistice româneşti; Departamentul de etnografie şi folclor, cu tema Arhiva de folclor a
Moldovei şi Bucovinei. La unele din aceste teme s-a lucrat şi se lucrează în colaborare cu
institutele academice de profil din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara. Activitatea de cercetare
a căpătat amploare în Institut şi prin granturi, proiecte, burse câştigate de membrii Institutului;
rezultatele ştiinţifice au fost recunoscute prin acordarea a numeroase premii ale Academiei
Române atât pentru lucrări colective cât şi individuale, acestora alăturându-li-se alte premii şi
distincţii obţinute în ţară şi în străinătate. Biblioteca Institutului beneficiază de o colecţie
importantă de cărţi şi periodice, inclusiv carte veche de patrimoniu. Cele două reviste ale
Institutului, „Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară” (revistă evaluată în categoria B de către
CNCS: http://www.alil.ro/) şi „Philologica Jassyensia” (evaluată B de către CNCS, indexată în
Thomson Reuters – Emerging Sources Citation Index: http://www.philologica-jassyensia.ro/),
sporesc prestigiul ştiinţific al rezultatelor cercetărilor filologice şi contribuie la diseminarea
acestora dar şi la o mai bună colaborare cu cercetătorii din ţară şi din străinătate. Manifestările
ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional organizate de membrii Institutului oferă un prilej
de a stabili un dialog cu rezultate benefice pentru cunoaşterea preocupărilor cercetătorilor români
şi a celor din străinătate în ceea ce priveşte studiile de limbă şi cultură română, recuperarea
valorilor spirituale româneşti din diaspora şi din realitatea fenomenului migraţiei româneşti.
Directori ai Institutului au fost: Giorge Pascu, Iorgu Iordan, Alexandru Dima, N.I. Popa,
N.A. Ursu, Alexandru Teodorescu, Vasile Arvinte, Silvia Buţureanu, Stelian Dumistrăcel
(director adjunct), Alexandru Andriescu, Dan Mănucă, Constantin Ciopraga (director onorific),
Eugen Munteanu. Actualul director al Institutului este dl. Bogdan Creţu.

Pornind de la aceste realizări ale Institutului, organizatorii simpozionului propun
un dialog cu participanţii pentru a afla în ce măsură rezultatele cercetărilor desfăşurate în
Institut au influenţat activitatea de până acum în cercetarea filologică românească; în ce
măsură activitatea din Institut a însemnat un început dar şi o concurenţă loială pentru alte
proiecte, stimulând şi catalizând spiritul competitiv şi receptarea noilor instrumente de
lucru în filologie. Computerizarea cercetării în lexicologie-lexicografie, dialectologie,
toponimie, istorie literară, etnologie, devine tot mai acut o necesitate şi o realitate pentru a
sincroniza metodele de lucru din plan naţional cu cele europene şi nu numai, dinamica
rezultatelor performante fiind tot mai vizibilă.
Lucrările simpozionului vor avea loc la sediul Filialei din Iaşi a Academiei Române şi se
vor desfăşura pe mai multe secţiuni: lingvistică, critică şi istorie literară, etnologie-etnografie,
cultură şi identitate românească.
Ca şi la ediţiile anterioare, vom acorda un spaţiu generos prezentării rezultatelor
unor granturi, burse, proiecte recent încheiate sau în curs de derulare (rezultate parţiale).
O secţiune a simpozionului va fi dedicată omagierii câtorva dintre foştii directori ai
Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, precum şi a patronului spiritual,
respectiv cărturarul A. Philippide.
Vă rugăm să trimiteţi pe adresa Institutului 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 150 de RON (sau echivalentul în EURO), sumă
care va acoperi costurile necesare editării în volum a comunicărilor, 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 din România, acreditată CNCS, sau la
o editură din străinătate recunoscută de 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.
Taxa de participare va fi achitată în contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide” (pe care îl
vom comunica ulterior).
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 clasicsimodern2017@gmail.com, până la data de 20

iunie 2017. Rezumatul va avea cel puţin 30 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 1 iulie 2017.
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
Acad. Alexandrina Cernov (Universitatea Naţională „Yuriy Fedkovych”, Cernăuţi,
Ucraina); Acad. Sabina Ispas (Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” 
Academia Română, Bucureşti, România); Acad. Michael Metzeltin (Universitatea din Viena,
Austria); Acad. Eugen Simion (Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Bucureşti,
România); Ana Borbély (Academia de Ştiinţe din Ungaria, Budapesta, Ungaria); Corin Braga
(Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România); Romaniţa Constantinescu
(Universitatea „Ruprecht-Karl” din Heidelberg, Germania/ Universitatea din Bucureşti,
România); Bogdan Creţu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi/ Institutul de Filologie
Română „A. Philippide”, Iaşi, Preşedinte); Delia Cristea (Universitatea din Sevilla, Spania);
Liviu Franga (Universitatea din Bucureşti, România); Aliona Grati (Universitatea Pedagogică de
Stat „Ion Creangă” din Chişinău/ Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Chişinău, Republica Moldova); Otilia Hedeşan (Universitatea de Vest, Timişoara, România);
Adam Ledgeway (Cambridge, Anglia); Giovanni Magliocco (Universitatea „Aldo Moro”, Bari,
Italia); Roberto Merlo (Universitatea din Torino, Italia); Ileana Orlich (Arizona State University,
SUA); Eugen Pavel (Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”  Filiala din
Cluj-Napoca a Academiei Române, România); Joanna Porawska (Universitatea Jagiellonă,
Cracovia, Polonia); Fernando Sánchez Miret (Universitatea din Salamanca, Spania); Annemarie
Sorescu Marinkovic (Academia Sârbă de Ştiinţe şi Arte din Belgrad, Serbia); Maria Şleahtiţchi
(Secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe Umaniste şi Arte a Academiei de Ştiinţe din Moldova.,
Chişinău, Republica Moldova); Gisèle Vanhese (Universitatea din Calabria, Italia); Felicia
Vrânceanu (Universitatea Naţională „Yuriy Fedkovych”, Cernăuţi, Ucraina); Rodica Zafiu
(Universitatea din Bucureşti, România).

COMITETUL DE ORGANIZARE
Preşedinte al Comitetului de organizare: Bogdan Creţu, Directorul Institutului de
Filologie Română „A. Philippide” (secretariat_philippide@yahoo.com).
Membri: Şerban Axinte (serbanaxinte2002@yahoo.com); Nicoleta Borcea
(nikolet14@gmail.com); Luminiţa Botoşineanu (lumi.botosineanu@gmail.com); Daniela
Butnaru (d_butnaru@yahoo.com); Astrid Cambose (astrid.iasi@yahoo.com ); Adina Ciubotariu
(adina.hulubas@gmail.com); Marius-Radu Clim (mariusradu_ro@yahoo.com); Vlad Cojocaru
(vldcojocaru@yahoo.com);
Gabriela
Haja
(gabihaja@gmail.com);
Ofelia
Ichim
(ofeliai2010@gmail.com); Cecilia Maticiuc (cecilia.maticiuc@yahoo.com); Doris Mironescu

(dorismironescu@yahoo.com); Gabriela Negoiţă (gabinego@yahoo.com); Florin-Teodor Olariu
(olariuft@yahoo.com); Ioana Repciuc (repciuc_i_o@yahoo.com); Elena Isabelle Tamba
(isabelle.tamba@gmail.com).

Directorul Institutului de Filologie
Română „A. Philippide”
Conf. univ. dr. Bogdan CREŢU

Preşedintele Asociaţiei Culturale
„A. Philippide”
CS I dr. Ofelia ICHIM

