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Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să participaţi la cea de a XI-a ediţie a Simpozionului internaţional anual al
Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, cu titlul Tradiţie/ inovaţie – identitate/
alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române, organizat în colaborare cu Asociaţia
Culturală „A. Philippide”, Iaşi, 18–19 septembrie 2012.
Din motive independente de voinţa noastră, au apărut unele modificări în organizarea
simpozionului, pentru care facem un apel călduros la înţelegerea dvs. Astfel, perioada de
desfăşurare a manifestării va fi 18–19 septembrie 2012, în loc de 19–21 septembrie, cum fusese
prevăzut iniţial. Pe de altă parte, considerăm că, în conformitate cu criteriile actuale de evaluare
ale cercetării, este în folosul tuturor participanţilor ca volumul cu textele comunicărilor de la
simpozion să fie publicat la o editură acreditată CNCS. Pentru a nu mări taxa de participare la
simpozion (35 euro sau echivalentul în lei), asigurând, totuşi, editarea volumului în condiţiile
deja menţionate, precum şi pentru a asigura pauzele de cafea, mape, afişe, programe şi alte
cheltuieli de organizare, nu vom mai putea oferi masa festivă. Deşi am făcut demersuri de
sponsorizare către mai multe instituţii, încercările noastre au primit răspuns negativ.
Perioada de înscriere la simpozion se prelungeşte până pe 15 iunie 2012, iar decizia
Comitetului Ştiinţific vă va fi transmisă până pe 30 iunie 2012.
Într-o circulară ulterioară vom reveni cu informaţii suplimentare despre formularul de
înscriere, contul în care sunteţi rugaţi să achitaţi taxa şi alte informaţii utile,.
Sperăm să ne onoraţi cu participarea dvs. care, garantând prestigiul intelectual al
simpozionului, îi asigură continuitatea în desfăşurare şi un bine-venit dialog între generaţiile de
cercetători din ţară şi din străinătate.

COMITETUL ŞTIINŢIFIC
Vasilka Aleksova (Sofia, Bulgaria); Anna Borbély (Budapesta, Ungaria); Cătălina Iliescu
Gheorghiu (Alicante, Spania); Thede Kahl (Viena, Austria/ Jena, Germania); Peter Mario
Kreuter (Regensburg, Germania); Hélène Lenz (Strasbourg, Franţa); Petrea Lindenbauer (Viena,
Austria); Giovanni Magliocco (Bari, Italia); Aurelia Merlan (München, Germania); Roberto
Merlo (Torino, Italia); Joanna Porawska (Cracovia, Polonia); Annemarie Sorescu Marincović
(Belgrad, Serbia); Marina Mureşanu Ionescu (Iaşi, România); Eugen Munteanu (Iaşi, România);
Maria Şleahtiţchi (Bălţi, Republica Moldova); Ofelia Mariana Uță Burcea (Madrid, Spania);
Gisèle Vanhese (Calabria, Italia).
COMITETUL DE ORGANIZARE
Preşedinte al Comitetului de organizare: Eugen Munteanu, Directorul Institutului de Filologie
Română „A. Philippide” (secretariat@philippide.ro; eugenmunteanu@hotmail.com).
Membri:
Şerban
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(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), MariusRadu
Clim
(marius.clim@gmail.com),
Gabriela
Haja,
Secretar
ştiinţific
(gabihaja@gmail.com), Ofelia Ichim, Preşedintele Asociaţiei Cuturale „A. Philippide”
(ofeliai2010@gmail.com), Cecilia Maticiuc (ceciliaholban@yahoo.com), Florin-Teodor
Olariu (olariuft@yahoo.com), Elena Tamba (isabelle.tamba@gmail.com).
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