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Stimați colegi,
În contextul declarării anului 2021 – Anul Eugeniu Coşeriu în domeniul ştiinţei, ediţia a
XV-a a Conferinței științifice internaționale Filologia modernă: realizări şi perspective în
context european este dedicată reputatului lingvist român de proveniență basarabeană Eugeniu
Coşeriu, care, pe 27 iulie, ar fi împlinit 100 de ani.
Prin noutatea și forța modelatoare a operei sale științifice, Eugeniu Coşeriu s-a impus drept
unul dintre cei mai mari lingviști ai secolului al XX-lea. Având contribuţii valoroase în cele mai
importante domenii ale ştiinţei despre limbă (istoria lingvisticii, filosofia limbajului, lingvistică
teoretică, lingvistică romanică, lexicologie și semantică, gramatică funcțională, tipologia şi
variabilitatea lingvistică etc.), Eugeniu Coșeriu fundamentează teoretic direcţii noi de cercetare a
limbajului, devenite repere în lingvistica actuală. Valoroasa şi importanta sa operă ştiinţifică,
percepută drept „carte de căpătâi” pentru lingviştii din diferite ţări ale lumii, l-a consacrat pe
Eugeniu Coșeriu drept un creator de școală lingvistică, care și-a construit propriul sistem
metodologic, regândind bazele teoretice ale lingvisticii şi reinterpretând poziţiile predecesorilor
săi: Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson, Leonard Bloomfield etc. Savantul român își asumă
o nouă formă de abordare a principiilor lingvistice clasice și redefinește obiectul de studiu al
lingvisticii: limbajul. Dintr-o perspectivă interdisciplinară, integratoare, savantul ridică la o cotă
valorică superioară concepte consacrate, precum diasistem, sincronie, diacronie, limbă istorică,
unitate a limbii. În acelaşi timp, urmărind reconstrucţia istorică a elementelor esenţiale ale teoriei
lingvistice, savantul elaborează şi prezintă sistematic un amplu corpus de principii menit să
legitimeze fundamentarea lingvisticii ca ştiinţă a culturii.
Poliglot desăvârșit, Eugeniu Coșeriu şi-a expus ideile esenţiale ale doctrinei sale în peste
300 de studii de o valoare incontestabilă: Lingvistică din perspectivă spațială și antropologică,
Introducere în lingvistică, Sincronie, diacronie și istorie. Problema schimbării lingvistice, Lecţii
de lingvistică generală, Omul și limbajul său etc., scrise în limbile spaniolă, franceză, germană,
italiană.
Eminentul lingvist, format la Bălți, Iași, Milano, activând apoi la Montevideo, Tübingen,
și-a ținut cursurile de lingvistică la universitățile din țări sud- și nord-americane, europene etc.,
fiind invitat în calitate de profesor asociat la diverse centre de învățământ superior din Bonn,
Frankfurt, Strasbourg, Besançon, Madrid, Mexico, Montreal etc., iar mai târziu – la universitățile
din România și din Republica Moldova. Este fondatorul primei școli lingvistice din America de
Sud și al Școlii lingvistice de la Tübingen.
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Opera distinsului lingvist a fost tradusă în limbi de circulație internațională, meritele sale
fiind recunoscute de societatea academică mondială. Instituții de pe toate continentele îi acordă
titluri onorifice: este Doctor Honoris Causa la 40 de universități din lume (București,
Montevideo, Uruguay, San Juan, Santiago, Bologna, Chișinău, Cluj, Iași etc.). Pentru realizări
deosebite în cercetarea științifică a limbajului, este ales membru, vicepreședinte și președinte a
numeroase „nuclee” științifice: Societatea Lingvistică din America, Centrul Lingvistic de la
Praga, Asociația de Lingvistică și Filologie din America Latină, Academia Regală Spaniolă,
Academia Regală din Norvegia, Academia de Științe din Milan, Academia Română, Academia
de Științe a Moldovei (primul Membru de Onoare, căruia i s-a înmânat diploma cu numărul 01)
etc.
Opera coșeriană este o generoasă provocare la dialog și dezbatere științifică pe diverse
teme conexe cercetărilor sale. În această ordine de idei, Conferința științifică internațională
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european, ediția a XV-a, propune
următoarele secțiuni:
 Eugeniu Coşeriu - perspective interdisciplinare și interculturale ale teoriilor lingvistice
 Lexicologie, lexicografie, semantică și terminologie
 Lingvistică pragmatică
 Perspective clasice și moderne în studiul istoriei limbii, dialectologiei, onomasticii şi
sociolingvisticii
 Probleme ale teoriei traducerii
 Teorii contemporane în știința textului
 Literatura română în dialog european și universal prin valori, personalități, interrelații;
 Patrimoniul cultural imaterial al Arhivelor de Folclor
Lucrările pot fi susţinute în română, franceză şi engleză.
Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită Formularul de participare (Anexa 1) până la 31
august 2021, pe adresa: filomod.ifr@gmail.com
Lucrările conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv. Textul integral al
comunicărilor va fi recepționat până la 30 septembrie 2021. Normele de redactare sunt stipulate
în Anexa 2.
Taxa de participare constituie 200 de lei MDL, sumă care va acoperi costurile necesare
editării în volum a comunicărilor, precum și alte cheltuieli organizatorice (Certificat de
participare etc.).
Taxa se va achita până la data de 30 septembrie 2021, în contul bancar al Institutului de
Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, datele căruia vor fi incluse în Circulara 2.
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Dr. Eugenia BOJOGA, Universitatea „Babej-Bolyai” din Cluj-Napoca, România
Prof. univ., dr. Otilia HEDEȘAN, Universitate de Vest din Timișoara, România
Conf. univ., dr. Alina Tofan, Universitatea din Leipzig, Germania
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Conf. cerc., dr. Viorica RĂILEANU, secretar ştiinţific al Institutului de Filologie Română
„Bogdan P.-Hasdeu”
Liliana BOTNARU, șef al Centrului de Lingvistică al Institutului de Filologie Română
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Dr. Olesea GÎRLEA, șef al Centrului de Literatură şi Folclor al Institutului de Filologie
Română „Bogdan P.-Hasdeu”
Dr. Dorina MACOVEI, șef al Centrului de Terminologie al Institutului de Filologie Română
„Bogdan P.-Hasdeu”
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Anexa 1

FORMULAR DE PARTICIPARE
Nume, Prenume
Titlul științific, ştiinţifico-didactic
Afiliere
Secțiune
Titlul comunicării
Rezumat în limbile română și
engleză (100-120 de cuvinte)
Cuvinte-cheie în limbile română și
engleză (5-7)
Date de contact (e-mail)
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Normele de redactare a lucrărilor care vor fi publicate
în volumul conferinței:

Anexa 2

Textele comunicărilor prezentate la ediția a XV-a a Conferinței științifică internațională
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european, cu genericul Eugeniu Coșeriu:
100 de ani de la naștere. Limbajul ca sumă de valori vor fi trimise până la 30 septembrie
2021, prin e-mail, pe adresa: filomod.ifr@gmail.com
Dimensiunea paginii: A4, margini: sus, jos – 2,5 cm, stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm.
Titlul lucrării: font Times New Roman, corp de litere – 12, aldin, centrat.
Autorul/Autorii: Prenumele, NUMELE AUTORULUI – font Times New Roman, corp de
litere – 12, aldin, centrat.
Instituția: la 1 rând sub titlu, font Times New Roman, corp de litere – 10, cursiv, centrat.
Rezumatele şi cuvintele-cheie (5-7): în limba română și în engleză, font Times New
Roman, corp de litere – 10, cursiv.
Textul lucrării: font Times New Roman, corp de litere – 12, spaţiu interlinie – 1,5.
Numerotarea paginilor – jos, dreapta.
Trimiterile la sursele bibliografice vor fi făcute în text conform modelului (Berejan, 2003,
p. 3).
Referințele bibliografice (corp de litere – 10, interval – 1) vor fi anexate in extenso la
sfârşit, în ordine alfabetică, conform modelului:
1.
AVRAM, Mioara. Gramatica pentru toţi. Bucureşti, ed. a III-a, 2001.
2.
COŞERIU, Eugeniu. Limbaj şi politică. În: Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară.
1996, nr. 5, p. 81-99.
Nota 1. Volumul urmează normele ortografice din DOOM.
Nota 2. Responsabilitatea vizând conţinutul articolelor revine în exclusivitate autorilor.
Materialele care nu vor respecta prezentele norme nu vor fi incluse în volum.

Comitetul de organizare
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