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CALL FOR PAPERS 

Colocviul Școlii Doctorale „Alexandru Piru” 

Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară 

23-24 noiembrie 2022, Craiova 

 

Ajuns deja la cea de-a patra ediție, Colocviul Național al Școlii doctorale „Alexandru 

Piru” s-a dovedit a fi, de-a lungul anilor, un catalizator al cercetării doctorale din țară și un 

element de efervescență culturală printre tinerii cercetători. Construit, de la bun început, pe niște 

premise ale interdisciplinarității, multidisciplinarității și transdisciplinarității, Colocviul Noi 

perspective în cercetarea lingvistică și literară a reprezentat, pentru tinerii doctoranzi, atât o 

modalitate de popularizare a temelor de cercetare abordate, cât și o oportunitate de a interacționa 

cu o multitudine de colegi și profesori specialiști din alte centre 

universitare. Credința fermă a organizatorilor rezidă astfel în faptul 

că cercetarea nu se mai poate desfășura doar în manieră exclusiv 

individuală, ci trebuie să beneficieze de aportul unei comunități 

academice care să susțină și să ghideze tinerii cercetători către 

rezultatele scontate, mai ales având în vedere faptul că trăim astăzi 

într-o lume în plină evoluție globalizatoare și globalizantă. 

Cercetările susținute în anii anteriori de tinerii doctoranzi au 

fost publicate (după o selecție riguroasă) în volumele ce conțin 

Actele colocviului, într-o colecție inițiată special la Editura 

Universitaria, Craiova pentru acest gen de publicații – Studia 

doctoralia. Cele trei ediții anterioare au demonstrat, o dată în plus, 

necesitatea unui cadru academic pregătit să facă față provocărilor lumii contemporane. 

Publicațiile tinerilor cercetători reiterează și ele preocupările plurivalente și interdisciplinare ale 

generației actuale, astfel încât popularitatea de care s-a bucurat până în prezent Colocviul 

Național al Școlii doctorale „Alexandru Piru” nu face decât să confirme originalitatea, energia, 

dorința de afirmare și angrenajul cultural solid de care dau dovadă 

tinerii cercetători. 

La fel ca în anii anteriori, Colocviul va fi axat pe multiple 

arii de cercetare, oferind posibilități concrete de publicare și 

popularizare a studiilor individuale, dar, în același timp, discuțiile 

pasionante și fertile din cadrul unui astfel de schimb cultural vor 

antrena și vor impulsiona viitoare demersuri exegetice, pe care le 

așteptăm cu drag. Organizatorii Colocviului Național al Școlii 

doctorale „Alexandru Piru” – Facultatea de Litere, Universitatea din 

Craiova – cred cu fermitate că o colaborate efectivă și practică între 

studenții doctoranzi și cadrele didactice profesioniste va determina o 

schimbare de paradigmă în cadrul cercetării și, în același timp, în 

cadrul actului pedagogic. Conform lui Philippe Dumas, actul 
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educativ a trecut și el printr-o mutație profundă, care nu îl mai definește printr-o simplă 

transmitere de cunoștințe și printr-un apel exclusiv la teoretizare, ci presupune „a-l ajuta pe 

celălalt să-și dobândească autonomia de gândire și de comportament, în calitatea sa de ființă 

umană” (Dumas, Philippe (20111), „L’enseignant, un chercheur entre conservatism et futurism”, 

în Cynthia Eid (dir.), Actes du colloque Didactique et TICE IV, Les programmes de formation 

universitaire, Hadath-Baabda, Les Editions de l’Univeristé Antonine, p. 78). Credem cu tărie în 

veridicitatea și aplicabilitatea unei astfel de afirmații și, tocmai de aceea, Colocviul își propune a 

reprezenta un spațiu al eclectismului cultural, al dezbaterilor fertile și originale, al manifestării 

originalității și curiozității. Secțiunile Colocviului reiterează această preocupare pentru 

interdisciplinaritate și pentru un segment cât mai amplu dedicat cercetărilor doctorale: 

 

 

 

 

 

Convinși fiind că într-o lume aflată în continuă și rapidă schimbare, schematismele și 

rigiditatea nu pot susține un veritabil eșafodaj multicultural și multidisciplinar, organizatorii 

acestei manifestări științifice mizează pe capacitatea discursului critic de a construi și de a 

imprima în cadrul discursului academic și social elemente ale originalității, inventivității, 

curiozității fertile și investigației conceptuale. Astfel, ariile tematice adiacente domeniilor 

propuse, vizează (dar nu se limitează la) următoarele aspecte: 

 

 

 

Antropologie, etnologie 
și studii culturale 

Lingvistică 

Literatură 
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Dincolo de organizarea pe secțiuni tematice, colocviul își propune desfășurarea online a 

unui/unei mese rotunde /atelier online, care sa traseze principalele preocupări și direcții de 

cercetare care configurează azi domeniul generos al umanioarelor și al studiilor culturale, în 

ansamblu. Proiectul este binevenit în contextul în care ediția din acest an a Colocviului Școlii 

Doctorale „Alexandru Piru” va fi continuată de cursurile Școlii de Toamnă (24-26 noiembrie 

2022), concepută sub forma unor prelegeri, cursuri și ateliere practice de formare a studenților 

doctoranzi din cardrul Universității din Craiova, dar și din țară, pe teme din domeniul tehnicilor 

de redactare, al scrierii academice, al lingvisticii de corpus, al metodologiei cercetării etc. 

 

ORAGANIZATORI: 
 

Școala Doctorală „Alexandru Piru”, Universitatea din Craiova 

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova 

Centrul de Cercetare în Științe Umaniste și Arte (SUmArt) 

 

 

CALENDAR: 
 

 10 noiembrie 2022 – trimiterea fișei de participare; 

 13 noiembrie 2022 – confirmarea acceptului din partea organizatorilor; 

 23-24 noiembrie 2022 – desfășurarea colocviului; 

 15 martie 2023 – trimiterea lucrărilor in extenso. 

 

 

 

 

 

Texte și contexte culturale; 

Problematici ale discursului literar; 

Traductologie și interpretare; 

Aspecte ale istoriei și receptării literare; 

Identitate și memorie culturală; 

Interculturalitate și globalizare; 

Terminologia și antropologia senzorialului; 

Pragmatica lingvistică și analiza de discurs; 

Raportul dintre tradiție și identitate. 
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DETALII ORGANIZATORICE: 
 

 Nu există taxă de participare la colocviu.  

 Costurile transportului și costurile de cazare vor fi suportate de către 

participanți.  

 Costurile de masă sunt suportate de organizatori.  

 La cerere, comitetul de organizare poate face rezervările necesare la 

hotel/pensiuni/cămine studențești. 

 Fișa de participare va fi trimisă la adresele:  

oana.baluica@yahoo.com;  

cteodorescu05@yahoo.fr.  

 Limbile de redactare acceptate sunt: română, engleză, franceză, spaniolă, italiană, 

germană.  

 Lucrările acceptate de către comitetul științific vor fi publicate în volumul 

colocviului, Editura Universitaria, Craiova, Colecția Studia Doctoralia. 

 

 

 

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC: 
 

 Prof. univ. dr. Emilia AFANA 

 Conf. univ. dr. Carmen BANȚA 

 Prof. univ. dr. Cecilia CONDEI 

 Conf. univ. dr. Daniela DINCĂ 

 Conf. univ. dr. Marius GHIȚĂ (GHICA) 

 Prof. univ. dr. Cătălin GHIȚĂ 

 Prof. univ. dr. Gabriela NEDELCU-PĂSĂRIN 

 Prof. univ. dr. Victor OLARU 

 Prof. univ. dr. Nicu PANEA 

 Conf. univ. dr. Anca PĂUNESCU 

 Prof. univ. dr. Silvia PITIRICIU 

 Prof. univ. dr. Cecilia Mihaela POPESCU 

 Prof. univ. dr. Emil SÎRBULESCU 

 Prof. univ. dr. Cristiana TEODORESCU 

 Conf. univ. dr. Dragoș Vlad TOPALĂ 

 Prof. univ. dr. Titela VÎLCEANU 

 Prof. univ. dr. Mihai VLADIMIRESCU 
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COMITETUL DE ORGANIZARE: 
 

 Prof. univ. dr. Cristiana TEODORESCU (coordonator) 

 Dr. Oana BĂLUICĂ 

 Prof. univ. dr. Nicu PANEA 

 Prof. univ. dr. Cecilia Mihaela POPESCU 

 Prof. univ. dr. Titela VÎLCEANU 

 Conf. univ. dr. Daniela DINCĂ 

 Conf. univ. dr. Anca PĂUNESCU 

 Drd. Emanuela CIOLACU 

 Drd. Dana MILITARU STĂNICĂ 

 Drd. Cristina BAIDAN 

 Drd. Loredana POPESCU 


