Editorial
Institutul de Filologie Română „A. Philippide” a organizat, în data de 3
iunie 2011, Simpozionul naţional Doi critici în antiteză: G. Ibrăileanu şi E.
Lovinescu, urmând ca în perioada 27–29 iulie să organizeze, împreună cu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi cu Universitatea de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi, în colaborare cu Institutul Cultural Român din
Chişinău, Simpozionul internaţional Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la
naştere. Ambele aceste manifestări au suscitat un viu interes în rândurile
specialiştilor, la acestea participând, respectiv urmând să participe un număr
important de invitaţi din ţară şi din străinătate. De asemenea, cea de-a treia
manifestare ştiinţifică ce va fi organizată de Institut, în colaborare de această
dată cu Asociaţia culturală „A. Philippide”, va fi cea de-a X-a ediţie a
Simpozionului internaţional anual organizat la sediul Filialei Iaşi a
Academiei Române (Bdul Carol I, nr. 8), titlul manifestării de anul acesta, ce
se va desfăşura în perioada 21–23 septembrie, fiind Metafore ale devenirii
din perspectiva migraţiei contemporane. Naţional şi internaţional în limba şi
cultura română. Ca tematică generală, ne propunem să aducem în centrul
unei dezbateri interdisciplinare problematica generată de fenomenele
diasporei şi ale migraţiei româneşti contemporane, problematică abordată din
multiple perspective: sociologie, etnologie, antropologie culturală,
(socio)lingvistică, istorie şi critică literară etc. Secţiunile în cadrul cărora se
vor desfăşura dezbaterile sunt următoarele: Secţiunea de Istorie Literară,
Secţiunea de Lingvistică, Secţiunea de Cultură şi identitate românească,
urmând să fie vizionat şi un grupaj de filme documentare în consonanţă cu
tematica generală a simpozionului. În sfârşit, ediţia a II-a a Simpozionului
naţional Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană, 4–6
noiembrie 2011, va fi cea de-a patra manifestare ştiinţifică organizată în 2011
de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, în colaborare cu mai mulţi
parteneri din Iaşi (ww.philippide.ro/pages/manifestari_stiintifice.html).
În calitate de partener al Observatorului European al Plurilingvismului,
cu sediul în Paris
(http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php),
Revistei „Philologica Jassyensia” i-a fost acordată, pe data de 18. 04. 2011, în
cadrul Serii Observatorului, organizată la Palatul Elisabeta din Bucureşti sub
înaltul patronaj al A.S.R. Principele Radu al României, diploma pentru
promovarea plurilingvismului european şi a dialogului cultural.
Vă invităm să participaţi la manifestările ştiinţifice organizate de
Institutul de Filologie Română „A. Philippide” şi să ne trimiteţi articole şi
recenzii pentru numerele viitoare ale revistei „Philologica Jassyensia”.
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Editorial
The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology organized the
National Symposium Two Critics in Antithesis: G. Ibrăileanu and E.
Lovinescu on 3rd June 2011; on 27-29 July it organizes, together with “Alecu
Russo” University of Bălţi and the Romanian Cultural Institute of Chişinău,
the International Symposium Eugeniu Coşeriu – 90 years from his Birth.
Both these symposia are very appreciated by specialists; many foreign and
Romanian scholars participated. The third symposium organized by the
Institute, this time together with the “A. Philippide” Cultural Association,
will be the 10th edition of the annual International Symposium that will take
place at the Iaşi Branch of the Romanian Academy, its title being Metaphors
of Becoming in the Perspective of Contemporary Migration. National and
International in Romanian Language and Culture.
We intend to focus on the problems of Romanian contemporary
diaspora and migration approached from different angles: sociology,
ethnology, cultural anthropology, (socio)linguistics, literary history and
criticism. The debates will be structured in the following sections: Literary
History, Linguistics, Romanian Culture and Identity. Some documentary
movies will be projected during the symposium. The second edition of the
National Symposium Inquiries in the Romanian and European Tradition, 4–6
November 2011, will be the fourth scholar meeting organized by the “A.
Philippide” Institute of Romanian Philology, in collaboration with several
partners in Iaşi (ww.philippide.ro/pages/manifestari_stiintifice.html) on 6
November 2011.
As a partner of “Observatoire Européen du Plurilinguisme” (Paris)
(http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php), „Philologica Jassyensia”
Journal was awarded the diploma for promoting the European
multilingualism and the cultural dialogue on the occasion of the celebration
of the Observatory, organized by Elisabeta Palace of Bucharest under the
patronage of HRH Prince Radu of Romania, on 18.04. 2011.
We invite you to participate in the scholar symposia organized by the
“A. Philippide” Institute of Romanian Philology and to send us articles and
reviews for the next issues of “Philologica Jassyensia”.
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