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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, 17-18 mai 2019) 

 

 

Construită, încă de la început, pe baza unor premise ale eclectismului interpretativ, 

Conferința Internațională a Facultății de Litere din cadrul Universității din Craiova, Text, 

context, pretext, își propune să declanșeze în spațiul public românesc dialoguri fertile, 

dezbateri ancorate în realitatea globalizantă a lumii academice, o realitate care urmează, în 

esență, tiparele lumii contemporane. Convinși fiind de aplicabilitatea și justețea formulei lui 

Ludwig Wittgenstein – „Limitele limbajului meu sunt limitele lumii mele” –, organizatorii 

acestei conferințe multidisciplinare mizează pe capacitatea discursurilor de a trasa nu doar o 

perspectivă interdisciplinară, ci și una cosmopolită asupra limbajului și contextelor. 

Multiplele arii de cercetare 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: 

 

                             
 

Textul, în accepțiunea oferită de Paul Ricoeur, se substituie relației de dialog și, 

reliefând această relație paradigmatică, ariile de investigare ale Conferinței Internaționale 

Text, context, pretext vizează problematica unei analize care circumscrie, în linii generale, 

raportul dintre limbaj și lume și, în particular, raportul dintre text și subiectivitate. Dacă 

„textul este lipsit de lume” (în aceeași definiție a criticului francez), noțiunile de „context” și 
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„pretext” sunt cele care facilitează relaționarea cu toate celelalte texte și conduc astfel către 

paradigma intertextualității. 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 

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

următoarele aspecte: 

 

 Comunicarea inter-lingvistică și problematica traducerii; 

 Natura discursului literar; 

 Gramatica textului și analiza de discurs; 

 Pragmatica lingvistică; 

 Aspecte ale receptării; 

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

 Discursul și problematica identității; 

 -Isme: Texte și contexte; 

 Textul literar și contextul cultural. 

 

Organizatori: 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere 

 

Keynote Speakers: 

Prof. univ. dr. Alexandru GAFTON, Universitatea Al. I. Cuza, Iași 

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

 

Calendar: 

 15 aprilie 2019 – trimiterea fișei de participare; 

 25 aprilie 2019 – confirmarea acceptului din partea organizatorilor; 

 5 mai – participanții trimit dovada achitării taxei de participare (copie scanată 

după chitanță), dacă taxa a fost plătită în cont; 

 17-18 mai – desfășurarea conferinței; 

 15 octombrie 2019 – trimiterea lucrărilor in extenso. 
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Detalii organizatorice: 

 Costurile transportului, mesei și cazării vor fi suportate de către participanți. Pentru 

participanții internaționali, costurile cazării pot fi achitate de către Universitate. La 

cerere, comitetul de organizare poate face rezervările necesare la hotel/pensiuni. Taxa 

de participare la conferință este de 200 RON/ 50 EUR și poate fi achitată în contul RON 

RO95 BRDE 170SV 610908 91700, deschis la BRD, beneficiar – Marta Lucia Albu, 

sau direct în ziua conferinței. 

 Toate documentele (fișa de înscriere, copia scanată) vor fi trimise la adresa 

text.context.pretext@gmail.com  

 Limbile de redactare acceptate sunt: română, engleză, franceză, italiană. Abstract-ul și 

cuvintele-cheie vor fi redactate în engleză. 

 Lucrările vor fi publicate în volumele 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. Ștefan BORBÉLY, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

Prof. univ. dr. Alexandru GAFTON, Universitatea Al. I. Cuza, Iași 

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

Prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE, Universitea Lucian Blaga, Sibiu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conf. univ. dr. Gabriel COȘOVEANU, Universitatea din Craiova  

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

Conf. univ. dr. hab. Mihaela Cecilia POPESCU, Universitatea din Craiova 

Conf. univ. dr. Gabriel POPESCU, Universitatea din Craiova  

Conf. univ. dr. hab. Gabriela RUSU-PĂSĂRIN, Universitatea din Craiova 

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

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

mailto:text.context.pretext@gmail.com
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Lect. univ. dr. Ovidiu DRĂGHICI, Universitatea din Craiova 

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

Lect. univ. dr. Marta RIZEA, Universitatea din Craiova 

Lect. univ. dr. Melitta SZATHMARY, Universitatea din Craiova 

Comitetul de organizare: 

 Lect. univ. dr. Marta RIZEA, Universitatea din Craiova 

 Lect. univ. dr. Melitta SZATHMARY, Universitatea din Craiova 

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

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

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

 Lect. univ. dr. Gabriel NEDELEA, Universitatea din Craiova 

 Lect. univ. dr. Gabriela GHEORGHIȘOR, Universitatea din Craiova 

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

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

 Lect. univ. dr. Carmen POPESCU, Universitatea din Craiova 

 Dr. Oana BĂLUICĂ, Universitatea din Craiova 

 

 

 


