
 
 
 
 

Colocviul Plurilingvism şi interculturalitate, ediţia a VIII-a 
 

Comunicat de presă 

 

Sub genericul „«Sfârşitul utopiei?» Exil, migraţie, interculturalitate”, va avea loc pe 2 
noiembrie 2017, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, cea de-a VIII-a ediţie a colocviului 
„Plurilingvism şi interculturalitate”, iniţiat de Grupul de cercetare interdisciplinară LOGOS, afiliat 
Centrului INTERSTUD de la Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri”. Asemenea 
altor ediţii anterioare, cea din acest an este organizată în colaborare cu membrii Departamentului de 
Limba şi Literatura Română şi Ştiinţe ale Comunicării de la Facultatea de Litere şi în parteneriat cu 
Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău.  

Începând cu ora 10:00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri”, domnului Prof. univ. dr. 
Stelian-Traian DUMISTRĂCEL (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi & Institutul de 
Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi) îi va fi conferit titlul de Doctor Honoris Causa al acestei 
universităţi. Festivitatea decernării titlului va fi urmată de un program de conferinţe în plen, 
prezentate de domnul Academician Alexandru BOBOC de la Academia Română („Literatură şi 
filosofie: «lumile» literaturii în perspectivă semantică, logică și ontologică”), domnul Prof. univ. 
dr. Stelian DUMISTRĂCEL („Frazeologie comparată din perspectivă coșeriană. Elemente de 
istoria limbii române”) şi doamna Prof. univ. dr. Luminiţa CĂRĂUŞU de la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi („Particularități pragmatice ale dezbaterii televizate „Cap de afiș”, 
moderator și realizator Andreea Știliuc, invitat Gigi Căciuleanu”).  

În intervalul 14:30 – 16:00, în corpul C al Facultăţii de Litere,  se vor desfăşura lucrările 
celor şase secţiuni ale colocviului: „Utopia: vedere în... spaţiu”, „(Anti)utopii: literatură şi 
ideologie”, „Partout, nulle part, entre-deux”, „Brave New World Revisited”, „Practici, tradiţii, 
metode de abordare”, „Limbaj şi discurs”. În cadrul secţiunilor, vor prezenta comunicări 
cercetători şi cadre didactice de la  Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, Arhiva de 
Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava,  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

După ora 16:00, la Facultatea de Litere, este programat un workshop cu tema „Patrimoniul 
cultural imaterial în era digitală. Limite şi provocări”, organizat în cadrul proiectului 
„Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar. Regiunea Bacău – eCULTFOOD” (PN-III-P2-2.1-
BG-2016-0390). La workshop vor lua parte cercetători de la Cluj-Napoca, Iaşi şi Bacău. 
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