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Stimată Doamnă/ Stimate Domnule, 

 

Vă invităm să participaţi la Simpozionul Naţional Memorialistica românească: 

între documentul istoric şi obiectul estetic, ediţia a VIII-a, organizat de Institutul de 

Filologie Română „A. Philippide” şi de Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi, 16 – 17 

iunie 2022. 

Vă informăm că simpozionul se va desfășura doar în format on-line, nu 

hibrid, așa cum am anunțat inițial. Motivul este faptul că încep lucrări de renovare 

la Biblioteca Filialei din Iași a Academiei Române și nu vor fi condiții de organizare 

a simpozionului într-o sală a Filialei. Ne cerem scuze pentru această situație. 

La Departamentul de istorie literară al Institutului de Filologie Română „A. 

Philippide” se lucrează la Enciclopedia scrierilor memorialistice româneşti (coordonator 

Prof. univ. dr. Bogdan Creţu), sub egida Academiei Române. Pornind de la acest proiect, 

organizatorii simpozionului doresc să stabilească un dialog cu specialişti din întreaga ţară 

astfel încât participanții să pună în evidenţă informaţii inedite dobândite în cursul 

cercetărilor cu referire la aria vastă dar nu suficient de cunoscută a memorialisticii 

româneşti. 



Tematica simpozionului încearcă să abordeze diferite etape și structuri implicate 

de scrierile memorialistice: 

1. Memorialistica în literatura veche; 

2. Memorialistica paşoptistă; 

3. Memorialistica interbelică; 

4. Tipuri de scrieri memorialistice româneşti în secolul al XIX-lea; 

5. Tipuri de discurs în scrierile memorialistice; 

6. Către o teorie a discursului memorialistic (memorie, amintire, uitare, 

autoficţiune, mărturie, document); 

7. Memorie şi istorie; memorialistică şi genealogie; 

8. Memorialistica spaţiilor concentraţionare; 

9. Memorie colectivă, patrimoniu cultural, locuri ale memoriei; 

10. Memorii, jurnale, scrieri de călătorie – documente ale trecutului; 

11. Memorii ale artiştilor; 

12. Memorii ale politicienilor; 

13. Memorii de război;  

14. Memorialistică a deportării; 

15. Reportaj memorialistic. 

Desigur că lista rămâne deschisă propunerilor dumneavoastră. Se are în vedere şi 

posibilitatea recuperării unor texte inedite.  

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 80 de lei, sumă care va acoperi 

costurile de organizare (certificatul de participare, editarea volumului, cheltuieli de 

expediere a volumului etc). Volumul cu textele comunicărilor, selectate riguros de 

referenţi, va fi publicat la o editură acreditată CNCS. 

Taxa va fi achitată în contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide” (pe care îl vom 

comunica ulterior).  

Fiecărei comunicări îi sunt rezervate 30 de minute (inclusiv întrebările şi 

discuţiile). Vă rugăm să trimiteţi titlul, rezumatul comunicării (30 de rânduri, în limba 



română), o bibliografie minimală şi date privind afilierea dumneavoastră instituţională, la 

adresa memorialistica5@gmail.com, până la data de 25 mai 2022. Veţi primi răspunsul 

Comitetului Ştiinţific până pe 27 mai 2022.  

Vom reveni cu informaţii suplimentare într-o circulară ulterioară. 

Comitetul ştiinţific: Acad. Eugen SIMION (Institutul de Istorie şi Teorie Literară 

„G. Călinescu”, Bucureşti); Ştefan BORBÉLY (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-

Napoca); Bogdan CREŢU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi/ Institutul de 

Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, Preşedinte); Liviu FRANGA (Universitatea din 

Bucureşti); Sanda GOLOPENŢIA (Brown University, SUA); Ştefan S. GOROVEI 

(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); Ştefan LEMNY (Biblioteca Naţională a 

Franţei, Paris); Antonio PATRAŞ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); Ion 

SIMUŢ (Universitatea din Oradea); Elvira SOROHAN (Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi); Cornel UNGUREANU (Universitatea de Vest, Timişoara). 

 

Preşedinte al Comitetului de organizare: Bogdan CREȚU, Directorul 

Institutului de Filologie Română „A. Philippide” (secretariat_philippide@yahoo.com). 

 

Comitetul de organizare: Nicoleta BORCEA (nikolet14@gmail.com); Luminiţa 

BOTOŞINEANU (lumi.botosineanu@gmail.com); Astrid CAMBOSE 

(astrid.iasi@yahoo.com); Marius-Radu CLIM (mariusradu_ro@yahoo.com); Ofelia 

ICHIM (ofelia.ichim@gmail.com); Doris MIRONESCU (dorismironescu@yahoo.com); 

Maricica MUNTEANU (mari.munteanu@ymail.com); Gabriela NEGOIŢĂ 

(gabinego@yahoo.com); Diana STROESCU (diana.stroescu1@gmail.com). 

 

 

 

Directorul Institutului de Filologie Română 

„A. Philippide” 

Prof. univ. dr. Bogdan CREŢU 

Preşedintele Asociaţiei Culturale 

 „A. Philippide” 

 

CS I dr. Ofelia ICHIM 

 


