APEL LA COMUNICĂRI

Colocviul internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană, ediţia a III-a:
ROMÀNIA ÎNTRE INTERCULTURALITATE ŞI IDENTITATE: SPAŢII ROMANICE
EUROPENE ŞI EXTRAEUROPENE
3-4 octombrie 2014, Szeged, Ungaria

Destinul unic al latinităţii şi puterea ei de a transmite un mesaj spiritual este opera
romanităţii. „Occidentul şi-a primit educaţia latină de la Romània şi iradiaţiile ei”, sublinia Ernst
Robert Curtius în Literatura europeană şi Evul Mediu latin.
Romanitatea, definită în sensul de concepţie despre lume (Weltanschauung), reprezintă
un important izvor de cultură. Teritoriile, popoarele şi culturile pe care istoria le-a destinat să
formeze Romània pot fi privite şi interpretate astăzi prin prisma moto-ului ales de Revue de
Linguistique Romane, una dintre cele mai prestigioase reviste de romanistică: „Razze latine non
esistono: ... esiste la latinità.”
În acest context al romanităţii, ediţia a III-a a Colocviului internaţional Comunicare şi
cultură în Romania europeană, organizată în 2014 sub tematica generală Romania între
interculturalitate şi identitate: spaţii romanice europene şi extraeuropene, propune spre
dezbatere următoarele secțiuni /teme, dedicate unor domenii consacrate ale romanisticii din

perspectiva actuală a ştiinţelor limbajului şi ale culturii, la care se adaugă secţiunile de istorie şi
de teologie:
•

Relaţii identitare lingvistice şi culturale ale Romàniei cu matricea originară: latinitatea;

•

Românitate şi romanitate. Perspective culturale şi lingvistice;

•

Spaţii româneşti din afara României;

•

Literatură și cultură în Romània europeană – interferențe literare și artistice;

•

Spaţii culturale şi lingvistice franceze şi francofone: identităţi (ne)asumate,
(in)congruenţe, metisaj, (ne)concordanţe;

•

Spaniola şi reverberaţiile ei. Romània extraeuropeană;

•

Influenţe culturale şi lingvistice interromanice;

•

Diaspora romanică – perspective interculturale şi conştiinţa unei „identităţi între rupturi”
(Sorin Alexandrescu);

•
•

Studii de limbă si lingvistică italiană: varietăți ale limbii, etimologie, paremiologie,
istoria limbii italiene;
Studii de literatură și civilizație italiană: interferențe culturale;
Tradiție și noi concepte în didactica limbilor romanice (evoluție, perspective și mijloace
didactice în predarea/învățarea limbilor romanice);
Interculturalitate și jurnalism;
Limba maghiară în spațiile lingvistice romanice;

•

Spiritualitate creştină în Romània;

•

Romanizarea provinciilor şi a spaţiilor extra-provinciale învecinate Imperiului Roman în

•
•
•

timpul domniei lui Octavianus Augustus (urme arheologice şi evidenţe literar-epigrafice).

Dedicate unui spaţiu creator de mare istorie, aceste secţiuni implică o parte din itinerariul
care străbate ca un fir roşu cultura latină şi culturile romanice, oferind posibilitatea filologilor,
istoricilor, teologilor și tuturor celor preocupaţi de latinitate şi romanitate să conceapă
comunicări pe subiecte diverse, subsumabile temei comune.
Organizatori şi parteneri
Anul acesta CICCRE se va desfășuraîn zilele de

3-4

octombrie 2014, în

Ungaria,evenimentul fiind legat de aniversarea a 65 de ani de existență a Catedrei de Limba și
Literatura Română din cadrul Departamentului pentru Minorități Naționale,Facultateade

Pedagogie Juhász Gyula, al Universității din Szeged.Colocviul este organizat deUniversitatea de
Vest din Timişoara şi Centrul de Studii Romanice din Timişoara, în parteneriat cu Universitatea
din Szeged(Ungaria) și Asociația Culturală a Românilor din Szeghedin.
Comitetul ştiinţific
Prof.univ. dr. Florica BECHET, Universitatea din București
Prof.univ. dr. BERTA Tibor, Universitatea din Szeged
Prof.univ. dr. Jenny BRUMME, Universitatea Pompeu Fabra, Barcelona
Prof. univ. dr. Norberto CACCIAGLIA, Università per Stranieri, Perugia
Prof.univ. dr. Ioana COSTA, Universitatea din București
Prof.univ. dr. hab. Katarzyna GADOMSKA, Institutul de Limbi Romanice şi de Traduceri,
Universitatea din Silezia
Prof. univ. dr. José Manuel GONZALEZ CALVO, Universitatea din Extremadura, Cáceres
Prof. univ. dr. Coman LUPU, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Laszlo MARJANUCZ, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. Ileana OANCEA, Universitatea de Vest, Timişoara
Prof. univ. dr. Adriano PAPO, Universitatea din Trieste
Prof. univ. dr. Gheorghe PETRUȘAN, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. Elena PÎRVU, Universitatea din Craiova
Prof.univ. dr. Liana POP, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
Prof. univ. dr. Oana SĂLIŞTEANU, Universitatea din Bucureşti
Prof.univ. dr. Maria ŢENCHEA, Universitatea de Vest, Timişoara
Conf.univ.dr. Estelle VARIOT, Universitatea Aix-Marseille

Comitetul de organizare
Valy Ceia
Elena Sandu
Mihaela Bucin
Mirela Borchin
Dumitru Tucan
Mariana Pitar
Ramona Maliţa
Mirela Boncea
Luminiţa Vleja
Călin Timoc
Remus Feraru

valy.ceia@gmail.com (pentru limba şi literatura latină)
elenasandutm@yahoo.com (pentru limba și literatura latină)
mihaelabucin@gmail.com (pentru limba română și folclor)
mirelaborchin@yahoo.com (pentru limba română)
bebetucan@yahoo.com (pentru literatură română)
pitarmariana@yahoo.fr (pentru limba franceză)
malita_ramona@yahoo.fr (pentru literatura franceză)
bonceamirela@yahoo.it (pentru limba şi literatura italiană)
lumivleja@yahoo.com (pentru limba şi literatura spaniolă)
calintimoc@gmail.com (pentru istorie)
remusferaru@yahoo.fr (pentru teologie)

Secretariatul CICRRE III
Emina Căpălnăşan

astarteea@yahoo.com

Julia Kaupert

Kaupert.Julia@mtva.hu

Nadia Obrocea nadia_obrocea@yahoo.com
Calendarul înscrierilor
Fişa de înscriere (vezi mai jos), titlul, rezumatele (200–250 de cuvinte)în limba română şi
în limba comunicării și cuvintele-cheie se vor trimite pe adresa colocviului ciccre@gmail.com
până la data de 1 iulie 2014.Data de acceptare şi notificare a comunicărilor:15 iulie 2014.
Taxa de participare este de € 50 (sau echivalentul in lei / forint). Plata se poate face în zilele
colocviului, la biroul de înregistrare. Taxa acoperă: mapa, pauzele de cafea, prânzul, cina şi
publicarea articolului (după o selecţie prealabilă). Cazarea și transportul pe durata manifestării
sunt suportate de către participanți.
Fişa de înscriere
Nume:
Prenume:
Titlul comunicării:
Secțiunea / Tema:
Afilierea instituțională (universitate, institut, centru de cercetare etc.):
Titlul academic și științific (profesor, cercetător, doctorand etc.):
E-mail:
Titlu şi rezumat în limba engleză și în limba comunicării (200–250 de cuvinte):
5 cuvinte-cheie (în limba engleză și în limba comunicării):
Prezentare cu videoproiector: DA

NU

Alte informații:
Comunicările acestei ediţii a CICCRE vor fi susţinute într-una din limbile: franceză,
italiană, română, spaniolă sau maghiară.
Durata de susținere a comunicărilor este de 20 de minute, urmate de 10 minute de
întrebări şi discuţii.

Lucrările prezentate vor fi supuse reviziei comitetului ştiinţific al colocviului, care va
face propunerea de publicare în volumul conferinţei. Actele CICCRE III vor fi publicate la
Editura JatePress a Universităţii din Szeged, Ungaria.
Informaţii ulterioare vor fi disponibile pe site-ul conferinţei (www.ciccre.webs.com)!

