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Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, România
şi Societatea de Ştiinţe Filologice
vă invită la:

COMPARATISM, IDENTITATE,
COMUNICARE (CIC2016)
CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ
Craiova, 14-15 octombrie, 2016
Ediţia a IX-a
Prin intersectarea conceptelor „comparatism”, „identitate” şi „comunicare”,
conferinţa focalizează identităţi complexe, angrenate interactiv în societatea
„cucerită de comunicare”. Mondializată, comunicarea transmodernă implică
procese rapide, spectaculoase, ambivalente: comunicarea este un mijloc de
emancipare a individului / naţiunilor, dar şi un instrument de control. Este
necesară, de aceea, o regândire a „condiţiei umane” în contextul
interculturalismului, al „netocraţiei”, atât sub aspectul condiţionării, cât şi al
feedback-ului interactiv.
Deschiderea spre alteritate, însoţind transgresarea graniţelor comunicării,
presupune conştientizarea identităţii. Coabitarea multiculturală este posibilă
sub condiţia ca indivizii să devină conştienţi de valoarea inestimabilă a

simbolurilor identitare, să participe lucid la dialogul intercultural, să opereze
cu o raţionalitate flexibilă şi să se pună sub semnul unificator al culturii.
Studiile comparate oferă perpective noi asupra problematicii complexe a
relaţiilor interculturale, a dezbaterilor asupra identităţii şi alterităţii, dar şi
asupra ştiinţelor comunicării. Avem în vedere comparaţia ca o metodă
ştiinţifică mai cuprinzătoare, care să acopere şi lingvistica, antropologia,
studiile culturale etc.
Perspectiva interdisciplinară şi spectrul tematic generos vor permite
regândirea problemelor enunţate mai sus.
Arii tematice:
1. Comparatism: influenţă, receptare, intertextualitate, rescriere, poetică
comparată, imagologie comparată, relaţii interestetice şi intersemiotice
(literatura şi celelalte arte), comparaţii între limbi sau fenomene lingvistice.
2. Aspecte lingvistice (pragmasemantice) ale comunicării: sens emotiv,
roluri argumentative, funcţii ilocutive, sens implicit, context lingvistic /
semantic şi context extralingvistic / situaţional, terminologii etc.
3. Aspecte retorice ale comunicării: tropi, figuri de gândire, sofisme; discurs
politic, jurnalistic, didactic.
4. Noile medii / tehnologii de comunicare şi mutaţiile antropologice
corespunzătoare: cibercultura şi ciberspaţiul, comunităţi virtuale, oralitatea
secundară, hipertextul etc.
5. Deconstruirea şi reconstrucţia identităţilor: discursul identitar şi
diversitatea culturală; tranziţia postcomunistă şi negocierea identităţii; eul
multicultural în media; alteritatea şi dinamismul relaţiilor de comunicare.
6. Cultura postmodernă: genuri, hibridizare, polifonie, interculturalitate.
Perspective
interdisciplinare:
analiza
discursului,
cognitivism,
comparatism, filosofie, imagologie, pragmatică, semiotică, studii culturale
(lifestyle, studii de gen), teoria comunicării.

Comitetul de organizare:
Coordonator: prof. dr. habil. emer. EMILIA PARPALĂ AFANA
Membri:
Lector dr.AURELIA FLOREA
Lector dr. ALINA ŢENESCU
Doctorand IULIA CIUREZU
Doctorand POLIANA BANU
Comitetul ştiinţific:
Prof. univ. dr. CORNELIA ILIE, Zayed University, United Arab Emirates
Prof. univ. dr. LILIANA IONESCU-RUXĂNDOIU, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. LEO LOVEDAY, Doshisha University, Kyoto, Japan
Prof. univ. dr. ROBERTO MERLO, Universitatea din Torino, Italia
Prof. univ. dr. MARIANA NEŢ, Institutul de lingvistică “I. Iordan-Al. Rosetti”,
Bucureşti.
Prof. univ. dr. EMILIA PARPALĂ AFANA, Universitatea din Craiova
Prof. univ. dr. ANDA RĂDULESCU, Universitatea din Craiova
Prof. univ. dr. CRISTIANA NICOLA TEODORESCU, Universitatea din
Craiova
Lect dr. ALOISIA ŞOROP, Universitatea din Craiova
Lect. dr. ALINA ŢENESCU, Universitatea din Craiova
Termen pentru înregistrare: 20.09 2015. Decizia Comitetului ştiinţific va fi
comunicată până în 25.09.2015.
Limbile conferinţei: română, franceză, engleză, italiană, spaniolă
Taxa de participare şi publicare:200 RON / 50 Euro. Pentru doctoranzi:
150 RON / 40 Euro. Taxa include mapa conferinţei, trei pauze de cafea,
prânz şi cină, publicarea articolelor şi o copie tipărită / Pdf. Taxa se plăteşte
fie la Craiova, in 14 octombrie, fie în conturile bancare următoare, cu
menţiunea “Taxa CIC 2016”.
DATE IDENTIFICARE pentru CONTUL ÎN RON
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA (Taxa CIC2016)
ADRESA: STR. A.I. CUZA NR.13 CRAIOVA ROMANIA
COD FISCAL 4553380
BANCA: TREZORERIA CRAIOVA
ADRESA: MITROPOLIT FIRMILIAN NR.2
IBAN: R036TREZ29120F330500XXXX

DATE BANCARE - EURO
BANCA: BANCA COMERCIALA ROMANA SUCURSALA DOLJ (Taxa CIC2016)
ADRESA: STR.OLTETNR 4 CRAIOVA ROMANIA
IBAN: RO79RNCB0134018453880012 / EUR
SWIFT: RNCBROBUXXX.

Publicare: Articolele sunt evaluate PEER REVIEW de către Comitetul
ştiinţific şi vor fi publicate la Editura Universitaria, Craiova, 2017 (CNCS,
cotare B). Un volum a apărut în 2015 la Cambridge Scholars Publishing, un
altul va apărea in 2016. Ca şi în anii precedenţi, volumele vor intra in mari
biblioteci din ţară şi din lume, pentru a fi înregistrate în KVK.
Formular de înscriere:
Titlul comunicării:
Rezumat (maximum 300 de cuvinte inclusiv bibliografia, în engleză sau în
franceză, format Word, TNR, 12).
Nume, prenume:
Afiliere:
Titlul academic: dr./drd.; preparator, asistent, lector, conf., prof.
E-mail:
Număr de telefon:
Limba în care prezintă comunicarea:
Vă rugăm să trimiteţi înscrierea prin e-mail la adresa:
parpala_afana@yahoo.com
Pentru alte informaţii, vă rugăm să vă adresaţi la:
alinatenescu@gmail.com
aurelia_florea@yahoo.com

