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Stimată doamnă / Stimate domnule, 
 

 
 
Vă informăm că Institutul de Filologie Română „A. Philippide” şi Asociaţia 

Culturală „A. Philippide” organizează Simpozionul Internaţional Anual al Institutului 
de Filologie Română „A. Philippide”. Ediţia a IX-a, cu titlul Cultură şi identitate 
românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora, Iaşi, 22–24 septembrie 
2010, la care vă invităm să ne onoraţi cu participarea dumneavoastră. Ca tematică 
generală, ne propunem să aducem în centrul unei dezbateri interdisciplinare 
problematica generată de fenomenele diasporei şi migraţiei româneşti contemporane, 
problematică abordată din multiple perspective (sociologie, etnologie, antropologie 
culturală, (socio)lingvistică, istorie şi critică literară ş.a.).  

În contextul Simpozionului vor fi organizate mai multe workshop-uri şi secţii, 
care vor reflecta pe larg tematica propusă. Astfel, se va desfăşura workshop-ul 
Lexicografia lingvistică, literară şi etnofolclorică românească în context european, 
conceput ca un cadru de dezbatere pe marginea tendinţelor de modernizare a 
lexicografiei româneşti, în ideea stabilirii unui dialog între specialiştii români şi cei din 
alte ţări preocupaţi de această temă de cercetare. Un alt workshop va fi centrat pe 
literatura exilului românesc şi recuperarea unor valori literare din diaspora, o 
menţiune specială revenind traducerilor ca act cultural şi ştiinţific, de mare 
răspundere profesională. O secţie a simpozionului va fi consacrată savantului Petru 
Caraman de la a cărui trecere în nefiinţă se împlinesc 30 de ani în 2010. 

 
Menţionăm, în cele ce urmează, câteva dintre contribuţiile membrilor 

Comitetului şiinţific al simpozionului: 
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Pietro Cingolani (Italia) 
Memory, Identity Construction and Transnational Practices of Romanian Migrants 
Abroad and at Home 
 
Mihai Dinu Gheorghiu (România/  Franţa) 
Exil, emigraţie, diaspora: o repunere în discuţie a conceptelor în noul context 
european 
 
Sanda Golopenţia (SUA) 
Româna migranţilor 
 
Thede Kahl (Austria) 
Limba şi identitatea volohilor din nord-vestul Transcarpatiei (Ucraina). Rezultatele 
unei cercetări pe teren 
 
Roberto Merlo (Italia) 
Noi strategii de păstrare şi de cultivare a limbii materne la comunitatea românească 
din Torino: o experienţă recentă 
 
Cornel Munteanu (România) 
Tendinţe actuale în cultura minoritară din Ungaria 
 
Eugen Munteanu (România) 
Petru Caraman şi Gh. Ivănescu. Semnificaţii ale unui schimb epistolar 
 
Eugenia Popeanga (Spania) 
Literatura română în periodicele spaniole din anii ‘50 
 
Dragoş Preda (România) 
Patriotismul,  meserie de pensionar – identitate naţională vs. identitate socială  
 
Alain Vuillemin (Franţa) 
Une littérature de l'exil en langue française oubliée : la dénonciation du stalinisme 
par Panaït Istrati, Victor Serge et Boris Souvarine à travers la trilogie de Panaït 
Istrati, Vers l'autre flamme (1929) 

 
Comunicările pot fi redactate în limbile română, franceză sau engleză. 
Vă invităm ca, în măsura posibilităţilor, 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 simpozionului, 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.academiaromana-is.ro/philippide). 

Taxa de participare la simpozion este de 45 de euro (sau echivalentul în lei), 
sumă care va acoperi costurile necesare editării comunicărilor într-un volum cu ISBN 
şi expedierii ulterioare a unui exemplar al volumului, precum şi alte costuri curente 
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(mapa cu documentele colocviului, certificatul de participare la simpozion, 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).  
Termenul de înscriere la Simpozion a fost prelungit până la data de 30 aprilie 
2010. Vă rugăm să trimiteţi titlul şi rezumatul comunicării dumneavoastră, în format 
electronic, pe adresele organizatorilor (Comitetul de organizare). 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 15 mai 
2010. 

Într-o circulară ulterioară vom reveni cu informaţii privind formularul de 
înscriere, contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide”, lista hotelurilor la care puteţi 
face rezervare. 
 

 
 
 
 

COMITETUL DE ORGANIZARE 
 

Preşedinte al Comitetului de organizare: 
EUGEN MUNTEANU, directorul Institutului de Filologie Română 

 „A. Philippide” al Academiei Române – Filiala Iaşi 
(secretariat_philippide@yahoo.com; eugenmunteanu@hotmail.com) 

 
 

Membri: 
OFELIA ICHIM, preşedintele Asociaţiei Culturale „A. Philippide” 

(ofelia.ichim@gmail.com) 
NICOLETA BORCEA (nikolet14@gmail.com) 

LUMINIŢA BOTOŞINEANU (lumi.botosineanu@gmail.com) 
MARIUS-RADU CLIM (marius.clim@gmail.com) 

ELENA DĂNILĂ (isabelle.danila@gmail.com) 
GABRIELA HAJA (gabihaja@gmail.com) 

FLORIN-TEODOR OLARIU (olariuft@yahoo.com) 
IOANA REPCIUC (repciuc_i_o@yahoo.com) 

 
 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC AL SIMPOZIONULUI 
 

PIETRO CINGOLANI (Italia) 
MIHAI DINU GHEORGHIU (România/ Franţa) 

SANDA GOLOPENŢIA (SUA) 
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THEDE KAHL (Austria) 
ROBERTO MERLO (Italia) 

MICHAEL METZELTIN (Austria) 
CORNEL MUNTEANU (România) 
EUGEN MUNTEANU (România) 

MARINA MUREŞANU-IONESCU (România) 
MIHAELA NEDELCU (Elveţia) 
EUGENIA POPEANGA (Spania) 

DRAGOŞ PREDA (România) 
ALAIN VUILLEMIN (Franţa) 

 
 
 
 

Directorul Institutului de Filologie 
Română „A. Philippide” 

Preşedintele Asociaţiei Culturale 
 „A. Philippide” 

 
Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU          CS I dr. Ofelia ICHIM 
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