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Cuvânt înainte 
 

 

 

 

Departamentul de limba română, literatură română şi filologie clasică, apărut în 2011 ca 
entitate administrativ-academică a Literelor din Universitatea din Craiova prin fuziunea 
mai multor catedre şi departamente sau componente ale acestora, şi-a propus să editeze 
anual un volum colectiv care să ofere o imagine cât mai adecvată asupra diversităŃii 
preocupărilor ştiinŃifice ale membrilor săi. Studiile de literatură şi lingvistică vin ca un 
complement al Analelor de Lingvistică (pe care fostul CNCSIS-ul le-a cotat B+) şi al 
Analelor de Literatură română, universală şi comparată. IntenŃia este aceea de a crea o 
sinteză periodică a „liniilor de forŃă" ale Departamentului, prin valorificarea tezelor de 
doctorat şi de abilitare în lucru ori susŃinute, cărŃi aflate în diverse stadii de elaborare şi 
alte formule de scris academic. 
Trei criterii au stat la baza selecŃiei contribuŃiilor: rigoarea ştiinŃifică, noutatea cercetării 
şi validitatea de ansamblu a demersului. întrucât dorim ca imaginea pe care o 
promovăm să fie cât mai bună, am acordat o r.enŃie specială normelor de redactare şi 
standardelor de calitate pe care e-am transmis colaboratorilor. 

Am deschis această primă apariŃie şi vom încerca să le deschidem şi pe celelalte 
spre colaborări din Ńară şi străinătate. 

 
Coordonatorii 

 


