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Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Avem deosebita plăcere şi onoare de a vă invita 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, 19–21 septembrie 2012.
Având în vedere că lucrările simpozionului se vor desfăşura pe trei secţiuni: lingvistică,
istorie şi critică literară, etnografie şi folclor, sugerăm abordarea complexă, interdisciplinară a
temei propuse.
Ne-am gândit să vă supunem atenţiei problematizarea unor aspecte de actualitate, cum ar
fi:
Există o simbioză a interferenţelor?
Putem vorbi despre un principiu al continuităţii care să evidenţieze această simbioză a
interferenţelor?
Are loc o scindare distructivă între tradiţie şi inovaţie, ori între identitate şi alteritate?
Paradigmele se exclud, sau se stimulează armonios?
Natura şi dimensiunile identităţii/ alterităţii. De unde începe alterarea comunicării?
Raportul tradiţie/ inovaţie din perspectiva transculturalităţii: identitate sau integrare?
Identitate culturală în spaţiul naţional şi european. Conflicte culturale discursive sau
lingvistice?
Limbi majoritare – limbi minoritare;
Limbile materne şi plurilingvismul;

Interculturalism. Bilingvism. Plurilingvism. Multiculturalism. Vocile culturii „din
interior” şi „din exterior” în disonanţă, sau în consonanţă?
Criza identităţii între asimilare şi discreditare, sau o problemă de limbaj?
Abordarea distinctă: identitate/ alteritate, scindează discursul lingvistic, sau îl
modulează?
Limba şi cultura, un scop în sine sau mijloc, în abordarea alterităţii?
Tehnici moderne în abordarea filologică;
Contacte culturale la nivelul traducerilor. Cine pe cine traduce?
Ca şi la ediţiile precedente ale simpozionului, vă rugăm să trimiteţi pe adresa noastră sau
să aduceţi cu dumneavoastră 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 35 de
euro (sau echivalentul în lei), sumă care va acoperi costurile necesare editării comunicărilor întrun volum cu ISBN 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.). Taxa va fi expediată 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 locul dvs de muncă, pe adresa traditieinovatie@gmail.com, până la data de 30 aprilie
2012. 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 vă va fi transmisă până la data de
31 mai 2012.
Într-o circulară ulterioară vom reveni cu informaţii privind formularul de înscriere,
normele de redactare a textelor, contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide” şi alte noutăţi cu
referire la simpozion.
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