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Facultatea de Litere din cadrul Universității din Craiova,  

Departamentul de limba și literatura română 

vă invită să participați la 
 

Conferința Internațională Text, Context, Pretext 

 

(Craiova, 12-13 noiembrie 2021)* 
 

 

Ajunsă la cea de-a doua ediție, Conferința Internațională a Facultății de 

Litere din cadrul Universității din Craiova, Text, Context, Pretext urmează aceeași 

traiectorie stabilită inițial – a dialogurilor interdisciplinare și a dezbaterilor ce 

urmăresc evoluția și inovația în contextul lumii academice. Construită pe baza unor 

premise ale eclectismului interpretativ și ale originalității în domeniul academic de 

cercetare, Conferința Internațională Text, Context, Pretext mizează pe capacitatea 

discursurilor de a reliefa, în contextul unei lumi globalizate, o realitate care să 

ilustreze nu doar o perspectivă multifațetată a textelor și contextelor interpretative, 

ci și o paradigmă cosmopolită asupra diferitelor tipuri de limbaje. 

Organizatorii conferinței sunt, astfel, convinși de aplicabilitatea practică a 

unui asemenea demers, plasat sub stindardul unei devize precum cea exprimată de 

George Steiner cu privire la importanța cuvintelor în cadrul universului omenesc; 

conform criticului, „conceptele și ideile, care depășesc ca forță orice armă, orice 

putere supremă, nu au nevoie de pașapoarte”. Importanța procesului lingvistic – în 

totalitatea aspectelor sale – este subliniată de lingvistul franco-anglo-american într-

o manieră globală, încărcată de poeticitate: „A vorbi o limbă înseamnă a stabili, a 

construi, a eterniza un anumit sistem de organizare umană – o structură lumească 

în sensul direct, etimologic al cuvântului. Nu înseamnă a ocupa și a traversa un 

singur peisaj în timp. […] Stratigrafia, proveniența multistratificată a unui cuvânt, 

a unei expresii idiomatice, încapsulează Lebensraum-ul, amintirile privilegiate ori 

suprimate, legile și literatura unei comunități, precum și cultura”.  

 
* Notă: Având în vedere situația pandemică din prezent, această ediție a Conferinței Internaționale Text, 

Context, Pretext se va desfășura exclusiv online, pe platforma ZOOM. 

http://www.ucv.ro/
mailto:secretariat.litere@ucv.ro
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Rezidă, astfel, importanța emblematică a celor trei termeni sub auspiciile 

cărora este plasată această conferință: Text, Context, Pretext. 

Prin ambiguitățile, corespondențele și potențialitățile sale, limbajul literaturii 

este și el, în cel mai înalt grad, responsbil de paradigmele existențiale ale lumii 

contemporane, potrivit unei „anxietăți a influenței” (Harold Bloom) ce ne 

determină reevaluarea sau repoziționarea față de problematicile complexe și 

actuale ale lumii contemporane. Lecturată prin intermediul diverselor grile 

interpretative și prin recursul la variile arii de cercetare, investigația asupra 

literaturii este într-o continuă și profundă schimbare. 

Multiplele arii de cercetare ale Conferinței Internaționale Text, Context, Pretext  

relevă, implicit, dorința de asumare a unui discurs critic multifațetat și inter-

relaționat, în acord cu dezideratele unui univers în continuă schimbare. Domeniile 

de investigare propuse trasează, așadar, coordonatele multidisciplinarității, așa cum 

se regăsesc acestea în cadrul unor domenii precum lingvistica, literatura, 

antropologia și studiile culturale; reiese, din rândurile de mai sus, profunda 

racordare a acestei conferințe la un climat cultural și social exhaustiv și 

cosmopolit, în concordanță cu dezideratele lumii contemporane. Cele trei arii de 

cercetare principale se constituie într-o ofertă de cercetare substanțială și 

totalizatoare. 
 

 

 
 

 

 

Antropologie 
și etnologie

Lingvistică Literatură

http://www.ucv.ro/
mailto:secretariat.litere@ucv.ro
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Dezideratele unei astfel de manifestări științifice se pliază, deci, pe un cadru 

umanist general – urmărind construirea lumilor posibile prin apelul constant la 

investigația riguroasă, originală și aplicată. Noțiunile generale care formează acest 

amplu cadru cultural nu sunt și nu trebuie restrânse la o direcție unilaterală, dată 

fiind ubicuitatea termenilor ce-și revendică semnificațiile și definițiile de la text – 

„alotext”, „arhitext”, „antitext”, „cybertext”, „hypertext”, „hipotext” – astfel încât 

sunt încurajate contribuțiile vizând orice perspectivă inedită asupra unor astfel de 

termeni sau asupra unor subdomenii mai vaste ce cuprind semiotica, pragmatica 

textului, paradigmele culturale și textuale în literatură, analizele de tip close-

reading, istoria și critica literară, etnografia și popular culture, analize contrastive 

etc. Ariile tematice adiacente problematicii vizează (dar nu se restrâng la) 

următoarele aspecte: 
 

 
 

 

 

-Isme: Texte și contexte;

Discursul și problematica identității;

Multiculturalism și globalizare – discurs(uri) și context(e);

Pragmatica lingvistică;

Gramatica textului și analiza de discurs;

Natura discursului literar;

Textul literar și contextul cultural.

http://www.ucv.ro/
mailto:secretariat.litere@ucv.ro
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ORGANIZATORI: 

 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere 

 

KEYNOTE SPEAKERS: 

 

Prof. univ. dr. Carmen MUȘAT, Universitatea din București 

Conf. univ. dr. hab. Adrian CHIRCU, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

 

PREȘEDINTELE CONFERINȚEI 

 

Prof. univ. dr. Cătălin GHIȚĂ 

 

SECRETARUL GENERAL AL CONFERINȚEI 

 

Dr. Oana BĂLUICĂ 

 

CALENDAR: 

 

➢ 7 noiembrie 2021 – trimiterea fișei de participare; 

➢ 9 noiembrie 2021 – confirmarea acceptului din partea organizatorilor; 

➢ 10 noiembrie 2021 – participanții trimit dovada achitării taxei de participare 

(copie scanată după chitanță); 

➢ 11 noiembrie 2021 – participanții primesc pe mail, din partea 

organizatorilor, link-ul și datele de logare pentru platforma ZOOM; 

➢ 12-13 noiembrie 2021 – desfășurarea conferinței; 

➢ 20 mai 2021 – trimiterea lucrărilor in extenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucv.ro/
mailto:secretariat.litere@ucv.ro
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DETALII ORGANIZATORICE: 

 

➢ Taxa de participare la conferință este de 200 RON/ 50 EUR (pentru 

participanții din afara țării) și poate fi achitată în contul RON 

RO65INGB0000999911887479, deschis la ING, beneficiar – Oana Larisa 

Baluică. Vă rugăm ca, la achitarea taxei – în secțiunea privitoare la detaliile 

plății – să menționați: Taxă conferință. 

➢ Toate documentele (fișa de înscriere, copia scanată după chitanța care 
atestă plata taxei) vor fi trimise la adresele text.context.pretext@gmail.com 

și oana.baluica@yahoo.com.  

➢ Limbile de redactare acceptate sunt: română, engleză, franceză, italiană, 
spaniolă, germană. Abstract-ul și cuvintele-cheie vor fi redactate în limba 
engleză. 

➢ Lucrările vor fi publicate în volumul conferinţei, la edituri acreditate. 
➢ Conferința include și o secțiune specială de comunicări destinată 

doctoranzilor. 

 

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC: 

 

• Gheorghe CHIVU, Membru al Academiei Române 

• Mircea MARTIN, Membru al Academiei Române 

• Nicolae MANOLESCU, Membru al Academiei Române 

• Sabina ISPAS, Membru al Academiei Române 

• Prof. univ. dr. Gheorghe Petre BÂRLEA, Universitatea „Ovidius”, 

Constanța 

• Prof. univ. dr. Alexandru GAFTON, Universitatea „A.I. Cuza”, Iași 

• Prof. univ. dr. Nicu PANEA, Universitatea din Craiova 

• Prof. univ. dr. hab. Cătălin GHIȚĂ, Universitatea din Craiova 

• Prof. univ. dr. hab. Silvia PITIRICIU, Universitatea din Craiova 

• Prof. univ. dr. Cristiana TEODORESCU, Universitatea din Craiova 

• Prof. univ. dr. Elena PÎRVU, Universitatea din Craiova 

• Prof. univ. dr. Mihaela Cecilia POPESCU, Universitatea din Craiova 

http://www.ucv.ro/
mailto:secretariat.litere@ucv.ro
mailto:text.context.pretext@gmail.com
mailto:oana.baluica@yahoo.com
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• Prof. univ. dr. Gabriela RUSU-PĂSĂRIN, Universitatea din Craiova 

• Prof. univ. dr. Eugen NEGRICI, Universitatea din București 

• Prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE, Universitea „Lucian Blaga”, 

Sibiu 

• Prof. univ. dr. Ilie RAD, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

• Prof. univ. dr. Ștefan BORBÉLY, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-

Napoca 

• Conf. univ. dr. hab. Adrian CHIRCU, Universitatea Babeș-Bolyai, 

Cluj-Napoca 

• Conf. univ. dr. Anamaria PREDA, Universitatea din Craiova 

• Conf. univ. dr. Melitta SZATHMARY, Universitatea din Craiova 

• Conf. univ. dr. hab. Dragoș TOPALĂ, Universitatea din Craiova 

• Conf. univ. dr. hab. Carmen BANȚA, Universitatea din Craiova 

• Conf. univ. dr. Mădălina CERBAN, Universitatea din Craiova 

• Conf. univ. dr. hab. Daniela DINCĂ, Universitatea din Craiova 

• Conf. univ. dr. Camelia ZĂBAVĂ, Universitatea din Craiova 

 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE: 
 

➢ Lect. univ. dr. Ovidiu DRĂGHICI, Universitatea din Craiova 

➢ Lect. univ. dr. Marta ALBU, Universitatea din Craiova 

➢ Lect. univ. dr. Mihai ENE, Universitatea din Craiova 

➢ Lect. univ. dr. Silviu GONGONEA, Universitatea din Craiova 

➢ Lect. univ. dr. Ariana BĂLAȘA, Universitatea din Craiova 

➢ Lect. univ. dr. Cristina RADU-GOLEA, Universitatea din Craiova 

➢ Lect. univ. dr. Ilona BĂDESCU, Universitatea din Craiova 

➢ Dr. Oana BĂLUICĂ, Universitatea din Craiova 

➢ Drd. Bianca Andreea VASILE, Universitatea din Craiova 

 
 

 

 

**Conferința Internațională Text, Context, Pretext se va desfășura, în acest an, exclusiv 

online, pe platforma ZOOM. Link-ul și datele de logare vor fi puse la dispoziția 

participanților după acceptarea lucrărilor din partea organizatorilor și după achitarea 

taxei aferente. 

http://www.ucv.ro/
mailto:secretariat.litere@ucv.ro

