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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 
Diaspora culturală românească – paradigme lingvistice, literare şi 
etnofolclorice, Iaşi, 5-7 noiembrie 2009, la care vă invităm să ne onoraţi cu 
participarea. Preconizăm să acordăm în cadrul acestei manifestări ştiinţifice 
o deschidere cât mai mare sferei de interes aferente fenomenului 
migraţionist contemporan, astfel încât lucrările care vor fi prezentate în 
cadrul simpozionului să poată acoperi un număr relativ extins din punctele 
de interes major ale problematicii migraţioniste (interes cultural, ştiinţific, 
spiritual, dar şi economic şi social).   

Va fi organizată şi o secţiune dedicată problemelor pe care le 
întâmpină lectoratele de limba română din străinătate, institutele culturale 
româneşti, precum şi şcolile româneşti din diaspora şi parohiile, în calitatea 
acestora de principali vectori ai promovării culturii româneşti în afara 
graniţelor naţionale. 

Totodată, în cadrul simpozionului se va desfăşura un workshop centrat 
pe abordarea interdisciplinară a migraţiei româneşti contemporane: Migraţia 
culturală vs. cultura migraţiei – circuite, practici şi metamorfoze 
contemporane ale migraţiei româneşti.  

Comunicările pot fi redactate în limbile engleză, franceză, română. 
Vă invităm ca, în măsura posibilităţilor, să aduceţi 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 pe site-ul Institutului de 
Filologie Română „A. Philippide” (http://iit.iit.tuiasi.ro/philippide).                                          



Taxa de participare la simpozion este de 45 de euro (sau echivalentul 
în lei), sumă din care se vor asigura cheltuielile necesare editării 
comunicărilor într-un volum cu ISBN, expedierea ulterioară a unui exemplar 
al volumului, mapa cu documentele colocviului, certificatul de participare la 
simpozion, masa festivă, pauzele de cafea, excursia cu autocar şi ghid în Iaşi 
şi împrejurimi. Taxa va fi expediată în contul Asociaţiei Culturale „A. 
Philippide”.  

Cheltuielile pentru transport şi sejur (masă şi cazare) vor fi suportate 
de participanţi. 

Comunicările nu vor depăşi 20 de minute. Vă rugăm să trimiteţi titlul 
şi rezumatul comunicării dumneavoastră, în format electronic, pe adresele 
organizatorilor (Comitetul de organizare), până la data de 15 februarie 
2009. 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 15 martie 2009. 

După închiderea lucrărilor simpozionului va fi organizată o excursie 
în Iaşi şi împrejurimi. 

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