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Stimată Doamnă/ Stimate Domnule, 

 

Departamentul de Toponimie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din 
Iaşi, în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”, organizează în data de joi, 23 
ianuarie 2014, Simpozionul naţional cu tema Toponimia între istorie, geografie şi lingvistică 
(45 de ani de existenţă a Departamentului de Toponimie al Institutului de Filologie Română 
„A. Philippide” din Iaşi).  

Locul: Sala Mică a Filialei Iaşi a Academiei Române, Bdul Carol I, Nr. 8.  

În funcţie de rezultatul unei selecţii riguroase, realizate de recenzenţi, şi, desigur, în 
funcţie de spaţiul tipografic, lucrările vor fi publicate în revista academică „Philologica 
Jassyensia” (http://www.philologica-jassyensia.ro/), a Institutului de Filologie Română „A. 
Philippide” şi a Asociaţiei Culturale „A. Philippide”. Revista este cotată CNCS în categoria B 
şi indexată în 10 baze de date internaţionale (BDI). Pentru a facilita accesul cititorilor străini, 
care nu cunosc limba română, la conţinutul revistei „Philologica Jassyensia”, prin intermediul 
celor 10 baze de date internaţionale, autorii ale căror texte vor fi selectate spre publicare vor fi 
anunţaţi în timp util, pentru a le traduce, în măsura posibilităţilor, într-o limbă de circulaţie 
internaţională. 

Taxă de participare: 50 lei. 

Cheltuielile pentru transport şi sejur (masă şi cazare) vor fi suportate de participanţi.  
Taxa va fi achitată în contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide”.  
Fiecărei comunicări îi sunt rezervate 30 de minute (inclusiv întrebările şi discuţiile). 

Vă rugăm să trimiteţi titlul şi rezumatul comunicării dumneavoastră, precum şi câteva 
informaţii despre afilierea instituţională, pe adresa de e-mail 
simpoziontoponimie2014@yahoo.com, până la data de 20 decembrie 2013. Rezumatul va 
avea cel puţin 15 rânduri, corp 12 şi va fi însoţit de bibliografia minimală pe care o veţi 
folosi. Hotărârea Comitetului ştiinţific cu privire la acceptarea comunicării dvs. vă va fi 
transmisă până la data de 31 decembrie 2013. În varianta pentru publicare în revista 
„Philologica Jassyensia”, textul nu trebuie să depăşească 10 pagini în formatul B5 (JIS). 



Într-o circulară ulterioară vom reveni cu informaţii privind normele de redactare 
pentru revista „Philologica Jassyensia”, contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide” şi alte 
noutăţi cu referire la simpozion.  

 

 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC: Dragoş Moldovanu (Institutul de Filologie Română 
„A. Philippide”, Iaşi), Mircea Ciubotaru (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi); Vlad 
Cojocaru (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi), Daniela Butnaru (Institutul de 
Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi).  

 
 
COMITETUL DE ORGANIZARE: Daniela Butnaru (d_butnaru@yahoo.com), Vlad 
Cojocaru (vldcojocaru@yahoo.com), Ofelia Ichim (ofeliai2010@gmail.com), Dinu Moscal 
(dinumoscal@yahoo.com), Ana-Maria Prisacaru (carpanamaria@yahoo.co.uk). 
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