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Editorial
Mulţumim colegilor de pretutindeni care au încredere în noi şi
ne trimit articole şi recenzii spre publicare. Adresăm, deopotrivă,
mulţumiri cititorilor interesaţi de articolele apărute în revista
„Philologica Jassyensia”. Sperăm ca numărul celor preocupaţi de
conţinutul revistei să crească şi să primim din ce în ce mai multe
contribuţii.
Încercăm, prin intermediul revistei noastre, să oferim
posibilitatea tuturor celor care simt româneşte să-şi exprime corecta
opinie asupra realităţilor din ţară şi de peste hotare. Ca o revistă cu
profil filologic, deschisă însă şi spre studii de sociologie sau
antropologie, ne propunem să oglindim fenomenul emigraţiei
româneşti la toate palierele sale de manifestare. Facem apel, în acest
sens, să ni se trimită materiale care să prezinte starea de fapt a
realităţii emigraţiei româneşti. Totodată, vă rugăm să ne aduceţi la
cunoştinţă care este stadiul predării limbii române în şcoli şi în centre
universitare din străinătate. Dorim continuarea dosarului
„Românistica – stare de fapt”, dedicat prezentării situaţiei predării
limbii române în diferite centre europene; facem apel, de aceea, la cei
care sunt în măsură să aprecieze „starea de fapt” a respectivei
realităţi, să ne trimită articole spre publicare. În intenţia noastră este
şi receptarea şi promovarea activităţii asociaţiilor româneşti de peste
hotare, fapt pentru care solicităm acestora prezentarea propriilor
activităţi pentru a le include în numerele viitoare ale revistei.
Amintim că revista „Philologica Jassyensia” are apariţie
semestrială şi şi-a asumat, ca principal obiectiv, facilitarea unei cât
mai bune comunicări între specialiştii din România şi cei din
străinătate (fie că sunt românişti de profesie, fie că aparţin diasporei

româneşti), în ideea unei promovări cât mai eficiente la nivel
european a limbii şi culturii române. Orice contribuţie în acest sens
este binevenită.
Vă dorim ca anul 2008 să fie spornic, cu sănătate, putere de
muncă şi cât mai multe împliniri în toate planurile. „La mulţi ani!”
Redacţia

Editorial
We thank all our colleagues who trust us and send us articles
and revisions of books. We also thank all our readers interested in
our journal. We hope that the number of those interested in our
journal will permanently increase and we shall receive more and
more contributions.
We try to offer all those who have a Romanian feeling the
possibility to express their opinion about the realities from Romania
as well as about the Romanian realities from other parts of the world.
As a philological journal opened also to sociologic and anthropologic
studies we try to mirror the phenomenon of Romanian immigration
on all its levels. We appeal to all those concerned to send us
materials representative for the Romanian immigration reality. We
also ask you to inform us and our readers about the stage of teaching
Romanian in schools and in universities. We would like to continue
our “Dosar – Românistica stare de fapt”, refferring to the situation
of teaching Romanian in different European centers, that is why we
ask those concerned with this situation to send us their articles. We
are also eager to establish contacts with Romanian foreign
associations – we ask you to send us a very close to reality situation.
We remind you that “Philologica Jassyensia” is a biannual
journal and it tries to cover a gap in the communication among
specialists from Romania and from abroad either they belong to the
Romanian diaspora or they are natives interested by the Romanian
culture and language. Any contribution in this sense is welcomed.
We invite again all our colleagues interested in the study of different
Romanian philological aspects to send us their articles in order to

achieve an interethnic and intercultural dialogue for the benefit of the
Romanian culture.
We wish you a rich and healthy 2008!
“Happy New Year”
The Editorial Staff

