
  
 
 
 
 

 
DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE 

 
organizează 

 
COLOCVIUL INTERNAŢIONAL LIMBĂ, CULTURĂ, CIVILIZAŢIE 

Ediţia a V-a 
 

Craiova, 3-5 aprilie 2014 
 

Ca întotdeauna, colocviul nostru se adresează cadrelor didactice şi cercetătorilor din învăţământul 
universitar din ţară şi străinătate. De asemenea, la fel ca şi la ediţiile precedente – în concordanţă cu 
profilul departamentului nostru şi în respectul plurilingvismului –, comunicările vor putea fi susţinute în 
oricare din limbile română, engleză, franceză, italiană, spaniolă sau germană, singura condiţie fiind 
existenţa a cel puţin 5 participanţi având aceeaşi limbă de comunicare.  
 
Plurilingvismul la care ne referim îşi are originea în umanismul european, accepţiune în care, aşa cum 
sublinia Christian Tremblay, preşedintele Observatorului European al Plurilingvismului (OEP): „nu avem 
comunităţi care se juxtapun, ci societăţi deschise care comunică, interacţionează şi care se întrepătrund chiar 
pentru a crea noi identităţi, păstrând în acelaşi timp propria identitate şi contribuind la dezvoltarea ei.”  
 
Încurajând diversitatea opiniilor şi libertatea de exprimare, organizatorii aşteaptă cu interes propuneri 
(i)novatoare care pot proveni din orice domeniu umanist, de la lingvistică, la literatură, de la 
antropologie, la sociologie, de la etnografie, la folclor, de la istorie, la filosofie etc., dar toate trebuie să 
poată fi circumscrise uneia din cele trei componente tradiţionale ale colocviului nostru: Limbă, Cultură, 
Civilizaţie. 
 
Propunerile de comunicări pot fi trimise la una din adresele dlsa@central.ucv.ro sau lbala@central.ucv.ro 
până la data de 20 februarie 2014 şi trebuie să conţină obligatoriu:  
 
- titlul comunicării (în limba de susţinere şi într-o limbă de circulaţie) 
- un rezumat (min. 200 de cuvinte, în limba de susţinere) 
- 3-5 cuvinte-cheie (în limba de susţinere) 
- o bibliografie minimală (5 titluri) 
 
CALENDAR: 
 
- 20 februarie 2014 – trimiterea propunerilor 
- 28 februarie 2014 – confirmarea de către comitetul ştiinţific a acceptării propunerilor 
 
TAXA DE PARTICIPARE: 150 RON (cadre didactice şi cercetători români)  
                                                 40 € (cadre didactice şi cercetători străini) 

 
Taxa de participare acoperă mapa de prezentare şi pauzele de cafea, precum şi publicarea şi expedierea 
volumului conţinând Actele colocviului. 
 
Articolele acceptate de către comitetul ştiinţific vor fi publicate în revista Analele Universităţii din 
Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Limbi străine aplicate, Anul X, Nr. 1(11)/2014, ISSN: 1841-8074, ce va 
apărea la Editura „Universitaria” din Craiova, editură recunoscută CNCS. 
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