Editorial
Reluăm, în acest număr, Dosarul tematic Românistica – stare de fapt,
prin intermediul căruia încercăm să realizăm o dare de seamă cât mai
cuprinzătoare asupra situaţiei filologiei româneşti în universităţile din
Europa. Acest „dosar” are rolul de a scoate în evidenţă problemele cu care se
confruntă cei care doresc să studieze limba română în străinătate, el putând
deveni astfel, prin statutul pe care poate să-l aibă – şi anume acela de „bază
de date” construită treptat în jurul problemei în cauză –, un punct de sprijin în
formularea adecvată a politicilor culturale responsabile cu promovarea
patrimoniului etnocultural românesc la nivel european. Rămânem deschişi, în
continuare, şi subiectului celui de al doilea Dosar tematic, Plurilingvismul –
între deziderat şi realitate, dezbatere de mare actualitate în care sunt
implicaţi din ce în ce mai mulţi actori sociali.
Ne bucură interesul crescând pentru revista „Philologica Jassyensia”, al
specialiştilor din ţară şi de peste hotare, concretizat şi în numărul
colaborărilor. Vă invităm, în continuare, să ne trimiteţi articole, studii şi
recenzii, conforme cu profilul ştiinţific al revistei şi respectând normele de
redactare.
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Editorial
We continue to publish the Thematic File Romanian Studies Abroad –
A State of Affairs which is meant as a comprehensive report upon the
situation of teaching Romanian studies in European universities. This “file”
has the role of stressing the problems encountered by those who want to learn
the Romanian language abroad. Thus, resembling a “database” with
specialized information regarding this theme – it might become a useful tool
in conceiving the cultural policy responsible towards the promotion of the
Romanian ethno-cultural patrimony on the European level. We encourage
also the second Thematic File – Plurilingualism – Between Ambition and
Reality, obviously a very vivid debate that includes more and more social
actants.
We appreciate the ever increasing interest for “Philologica Jassyensia”
evidenced by Romanian and foreign scholars. We kindly invite you to send
us articles, studies and reviews according to the specific character of our
journal and our editorial rules.
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