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Stimaţi Colegi, 
Pe 3 noiembrie 2012 se vor împlini 100 de ani de la naşterea lui G. Ivănescu (1912-1987).  

Cu această ocazie, intenţionăm să organizăm un Colocviu Internaţional cu caracter aniversar 
dedicat vieţii şi operei marelui învăţat: 

 
GHEORGHE IVĂNESCU – 100 DE ANI DE LA NAŞTERE 

 
Ilustru reprezentant al Şcolii lingvistice ieşene şi creator al unei opere întinse şi originale, 

G. Ivănescu este, probabil, unul dintre foarte puţinii lingvişti români care au reuşit să-şi 
articuleze o doctrină lingvistică completă, cu multe elemente de originalitate în domenii 
diverse ale ştiinţelor limbajului. Sperăm ca acest prilej aniversar să ofere tuturor celor 
interesaţi cadrul pentru o dezbatere de calitate pe marginea contribuţiilor teoretice şi 
aplicative ale lui G. Ivănescu. 

Colocviul se va desfăşura la Iaşi, la sediul Filialei din Iaşi a Academiei Române, în 
perioada 1-2 noiembrie 2012. Lucrările Colocviului vor fi tipărite într-un volum publicat la 
Editura Academiei Române sau la Editura Universităţii din Iaşi. 

Preconizăm ca atât Colocviul, cât şi volumul aferent, să aibă două secţiuni: 

a )  E v o c ă r i  a l e  p e r s o n a l i t ă ţ i i  l u i  I v ă n e s c u ;  
b )  E x e g e z e  a l e  o p e r e i  l u i  G .  I v ă n e s c u .  

În funcţie de ofertele de colaborare pe care le vom primi, această secţiune ar putea avea 
următoarele subsecţiuni: 

b1) Limbaj şi comunicare, lingvistică generală şi comparată, filosofia limbajului; 
b2) Fonetică, fonologie, dialectologie; 
b3) Istoria limbii române; 
b4) Istoria limbii române literare; 
b5) Stilistică, poetică, lingvistica textului, analiza discursului; 
b6) Gramatică; 
b7) Lexicologie, etimologie, onomastică. 

Colegii interesaţi de a participa la Colocviul nostru sunt rugaţi să ne comunice decizia lor, 
completând formularul de înscriere şi expediindu-l la adresa: colocviu.ivanescu@gmail.com 
până la data de 1 martie 2012.  

Destinată acoperirii unei părţi din costurile organizării Colocviului (mapa, editarea şi 
expedierea volumului etc.), taxa de participare va fi de 150 lei (40 euro) şi va fi vărsată în 

mailto:colocviu.ivanescu@gmail.com�


contul Asociaţiei „A. Philippide” (pentru coordonatele necesare, vezi infra). La efectuarea 
transferului, vă rugăm să faceţi menţiunea „pentru Colocviul Ivănescu”. 

 

Contul ASOCIAŢIEI CULTURALE „A. PHILIPPIDE” 

Str. Th. Pallady nr. 14, cod 700454 IAŞI 
În lei: BRD Sucursala Independenţei Iaşi 
Cont: RO98BRDE240SV29391912400 
În euro: Romanian Bank for Development Groupe Societe Generale Bucharest Romania. B-dul Ion Mihalache, Nr. 
1-7, Sector 1, cod 011171, Bucharest 
Cod SWIFT: BRDEROBU 
Cod IBAN: RO97BRDE240SV41309352400 
Cod fiscal: 17082498 

 
 

Comitetul de organizare a Colocviului:  
prof. univ. dr. Eugen Munteanu, cercet. şt. I dr. Carmen Pamfil (co-preşedinţi), cercet. şt. II 
dr. Luminţa Botoşineanu (secretar), cercet. şt. III dr. Elena Dănilă, cercet. şt. III dr. Mioara 
Dragomir,  cercet. şt. I dr. Ofelia Ichim. 
 

Adrese de contact: 
Academia Română – Filiala Iaşi 
Institutul de Filologie Română „A. Philippide” 
Str. T. Codrescu, nr. 2 
RO-700506 – Iaşi 
Tel. + 40 332 106508 
Fax: + 40 332 106508 
http://www.philippide.ro 
 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
Facultatea de Litere 
B-dul Carol I, nr. 11  
RO-700506 – Iaşi 
Tel. +40 232 201052; 201053 
Fax: +40 232 201152 
http://www.letters.uaic.ro 
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