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Simpozion dedicat
Centenarului Primului Război Mondial şi al
Marii Uniri

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,
Avem deosebita plăcere şi onoare de a vă invita să participaţi la Simpozionul
Naţional Memorialistica românească: între documentul istoric şi obiectul estetic
(receptarea Marii Uniri şi a Primului Război Mondial), ediţia a patra, Iaşi, 27 – 28 iunie
2018. Simpozionul este organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” în
colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”.
Termenul de înscriere la simpozion se prelungeşte până la 1 iunie 2018.

Simpozionul Naţional Memorialistica românească: între documentul istoric şi
obiectul estetic (receptarea Marii Uniri şi a Primului Război Mondial) îşi propune să
celebreze evenimentele reprezentate de Marea Unire de la 1918, precum şi Primul Război
Mondial, aşa cum au fost reflectate în documentele de epocă. Ne referim la memorii,
jurnale, însemnări cu caracter memorialistic, corespondenţă de război, opere literare cu
această tematică etc. Se are în vedere şi posibilitatea recuperării de texte inedite. Prin
investigarea documentelor menţionate se va contura idealul care a însufleţit generaţia
Marii Uniri şi a Primului Război Mondial, dar şi întrebările, incertitudinile, jertfele de
vieţi omeneşti, respectiv tributul plătit pentru realizarea acestor idealuri ca şi solidaritatea
de care românii au dat dovadă pentru înfăptuirea ţelurilor naţionale.
Dar tematica acestei ediţii a simpozionului are în vedere şi alte „compartimente”
ale vastei arii de cercetare implicate de scrierile memorialistice:
1. Tipuri de scrieri memorialistice româneşti în secolul al XIX-lea;
2. Tipuri de discurs în scrierile memorialistice;
3. Către o teorie a discursului memorialistic (memorie, amintire, uitare,
autoficţiune, mărturie, document);
4. Memorie şi istorie; memorialistică şi genealogie;
5. Memorialistica spaţiilor concentraţionare;
6. Memorie colectivă, patrimoniu cultural, locuri ale memoriei;
7. Memorii, jurnale, scrieri de călătorie – documente ale trecutului.
Desigur că lista rămâne deschisă propunerilor dumneavoastră.
Enciclopedia scrierilor memorialistice româneşti este tema de cercetare a
Departamentului de istorie literară de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”,
astfel încât organizatorii doresc să stabilească un dialog între cercetătorii din întreaga ţară
care au preocupări în acest domeniu.

Informaţii despre volumul cu lucrările simpozionului Memorialistica
românească: între documentul istoric şi obiectul estetic (ediţia din 2015) se găsesc
aici:
http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/memorialistica-

romaneasca/memorialistica-romaneasca-intre-documentul-istoric-si-obiectul-estetic1626/1


Vă rugăm să trimiteţi pe adresa organizatorilor sau să aduceţi cărţi şi alte
publicaţii reprezentative pentru activitatea dumneavoastră, astfel încât să organizăm 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).
Lucrările simpozionului se vor desfăşura la Filiala din Iaşi a Academiei Române
(Bdul Carol I, nr. 8).
Taxa de participare la simpozion este de 50 de lei, sumă care va acoperi costurile
de organizare (mapa cu documentele simpozionului, certificatul de participare, pauzele de
cafea). Volumul care va reuni comunicările, 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).
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, rezumatul comunicării (30 de rânduri, în limba
română), o bibliografie minimală şi date privind afilierea dumneavoastră instituţională, la
adresa memorialistica4@gmail.com, până la data de 1 iunie 2018. Veţi primi răspunsul
Comitetului Ştiinţific până pe 5 iunie 2018.
Vă rugăm ca, după prezentarea fiecărei comunicări, să lăsaţi la secretarul de
secţiune un CD cu textul lucrării dumneavoastră. În urma discuţiilor care vor avea
loc in timpul simpozionului, veţi putea reveni asupra formei definitive a fiecărui
articol până la o dată pe care organizatorii o vor transmite ulterior.
Vom reveni cu informaţii suplimentare despre simpozion.

Comitetul ştiinţific: acad. Eugen SIMION (Institutul de Istorie şi Teorie Literară
„G. Călinescu”, Bucureşti); Mircea ANGHELESCU (Universitatea din Bucureşti); Ştefan
BORBÉLY (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca); Gheorghe CLIVETI (Institutul
de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi); Bogdan CREŢU (Institutul de Filologie Română „A.
Philippide”, Iaşi, Preşedinte); Florin FAIFER (Institutul de Filologie Română „A.
Philippide”, Iaşi); Sanda GOLOPENŢIA (Brown University, SUA); Ştefan S. GOROVEI

(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi); Ştefan LEMNY (Biblioteca Naţională a
Franţei, Paris); Antonio PATRAŞ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi); Ion
SIMUŢ (Universitatea din Oradea); Elvira SOROHAN (Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi); Andrei TERIAN (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu); Cornel
UNGUREANU (Universitatea de Vest, Timişoara).
Comitetul de organizare: Nicoleta BORCEA (nikolet14@gmail.com); Luminiţa
BOTOŞINEANU
(lumi.botosineanu@gmail.com);
Daniela
BUTNARU
(d_butnaru@yahoo.com); Astrid CAMBOSE (astrid.iasi@yahoo.com); Marius-Radu
CLIM (marius.clim@gmail.com), Gabriela HAJA (gabihaja@gmail.com); Ofelia ICHIM
(ofelia.ichim@gmail.com); Cecilia MATICIUC (cecilia.maticiuc@yahoo.com); Maricica
MUNTEANU
(mari.munteanu@ymail.com);
Doris
MIRONESCU
(dorismironescu@yahoo.com); Gabriela NEGOIŢĂ (gabinego@yahoo.com); Ana-Maria
PRISACARU (carpanamaria@yahoo.co.uk).
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