Prima circulară
Invitație pentru prezentarea propunerilor de comunicări
XXVIII CILFR
Roma
(18-23 Iulie 2016)
al XXVIII-lea Congres Internațional de Lingvistică și Filologie romanică
Société de Linguistique Romane
“Sapienza” Università di Roma, Facultatea de Litere și Filosofie
Departamentul de Studii Europene, Americane și Interculturale
Accademia Nazionale dei Lincei
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Lingvistica și filologia romanică în fața canonului
Al XXVIII-lea Congres Internațional de Lingvistică și Filologie Romanică va avea loc la
Roma, găzduit de Universitatea ”Sapienza” și de Accademia Nazionale dei Lincei. În cadrul
secțiunilor și al conferințelor, la mesele rotunde și în cadrul inițiativelor științifice paralele,
Congresul își propune să reprezinte modalitățile de interconexiune între lingvistică și filologie,
dezvoltate în activitatea de cercetare din ultimii ani, precum și contactul acestora cu alte sectoare
(de la istoria literară la sociologie, hermeneutică, paleografie și teoria comunicării). Tema
Congresului, Lingvistica și filologia romanică în fața canonului, gândit ca un canon al lecturii și al
modelelor metodologice din logica unei cunoașteri comune și, în același timp, comun acceptate,
aspiră, cu ajutorul diferitelor discipline specializate, la stimularea unei reflecții asupra unei
probleme ineluctabile, impusă de fenomenul globalizării tuturor științelor umane și umanistice:
raportul dintre particular și universal, dintre limbă și cultură într-un mediu disciplinar - lingvistica
și filologia romanică – care, născut în Europa și legat de numele orașului Roma, cuprinde deja, la
începutul secolului al XXI-lea, toate continentele, cu probleme și modalități uneori originale și
inedite.

COMITETUL DE PROGRAM
Președinți de onoare ............

Max PFISTER, Lorenzo RENZI, Francesco SABATINI, Giuseppe
TAVANI

Președinte ................................

David TROTTER, președinte al Société de Linguistique Romane

Secretar general ..........................

Roberto ANTONELLI, vice-președinte al Société de Linguistique
Romane

Secretari adjuncți.....................

Gioia PARADISI, Arianna PUNZI (“Sapienza” Università di
Roma)

Pentru Société de Linguistique Romane .............................

Martin GLESSGEN, secretar-administrator al Société; Fernando
SÁNCHEZ MIRET, vice-președinte al Société; Laura MINERVINI,
Università di Napoli “Federico II”; Rosario COLUCCIA,
Università di Lecce (reprezentanți italieni ai consilierilor din
Société)

Pentru Facoltà di Lettere e Filosofia della “Sapienza” ..........

Luca SERIANNI (“Sapienza” Università di Roma)

Pentru Dipartimento di Studi
europei, americani e interculturali ….............................

Paolo CANETTIERI (“Sapienza” Università di Roma)

Pentru Accademia Nazionale
dei Lincei ….........................

Pentru Consiglio Nazionale
delle Ricerche ….................

Alberto VARVARO † (Membru Național al Accademia
Nazionale dei Lincei)

Riccardo POZZO (director al Dipartimento CNR di Scienze
Umane e Sociali - Patrimonio Culturale)
COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Comitetul științific este coordonat de David TROTTER, Roberto ANTONELLI și Martin GLESSGEN;
este constituit din membrii Comitetului de program și din președinții de secțiuni.
COMITETUL DE ORGANIZARE
Președinți………………..... Roberto ANTONELLI, Gioia PARADISI (coordonator), Arianna PUNZI
Comitetul de organizare este prezentat pe site-ul internet al congresului.

SECȚIUNI TEMATICE ȘI PREȘEDINȚII DE SECȚIUNI
Secțiune
1

Președinți
Canoane, genuri textuale și limbi
literare

Johannes KABATEK (Zürich)
Maria Luisa MENEGHETTI
(Milano)
Álvaro OCTAVIO DE TOLEDO Y
HUERTA (München)

2

Lingvistică generală și lingvistică
romanică

Fernando SÁNCHEZ MIRET
(Salamanca)
Wulf OESTERREICHER (München)
Miriam VOGHERA (Salerno)

3

Latină și limbi romanice

Stefano ASPERTI (Roma)
Thomas STÄDTLER (Heidelberg)

4

Fonetică și fonologie

Lori REPETTI (New York)
Rodney SAMPSON (Bristol)
Giancarlo SCHIRRU (Cassino)

5

Morfologie și sintaxă

Brenda LACA (Paris)
Anna CARDINALETTI (Venezia)
Elisabeth STARK (Zürich)
Marleen VAN PETHEGHEM (Lille)

6

Lexicologie, semantică,
etimologie

Marcello APRILE (Lecce)
Reina BASTARDAS I RUFAT
(Barcelona)
Martin GLESSGEN (Zürich)
Gilles ROQUES (Nancy)

7

Dialectologie, sociolingvistică și
lingvistică variațională

Jan LINDSCHOW (København)
Paul VIDESOTT (Bolzano)
Ugo VIGNUZZI (Roma)

8

Romània dincolo de Europa

Cyril ASLANOV (Jerusalem)
Gaëtane DOSTIE (Québec)
Ettore FINAZZI AGRÒ (Roma)

9

Lingvistica corpusurilor și
filologia informatică

Rocco DISTILO (Cosenza)
Andres KRISTOL (Neuchâtel)
Jean-Marie PIERREL (Nancy)

10

Ecdotica, critica și analiza textului

Vicenç BELTRAN (Roma)
Marie-Guy BOUTIER (Liège)
Luciano ROSSI (Zürich)

11

Filologia europeană – limbi și
literaturi naționale

Mercedes BREA (Santiago
Compostela)
Furio BRUGNOLO (Padova)
Gilles SIOUFFI (Paris)

de

12

Limbi și literaturi comparate, de
frontieră și migrante

Emili CASANOVA (València)
Antonio PIOLETTI (Catania)

13

Achiziționarea și învățarea
limbilor

Araceli GÓMEZ FERNÁNDEZ
(Madrid, UNED)
Elizaveta KHACHATURYAN (Oslo)
Angela TARANTINO (Roma)

14

Traducere și traductologie

Pietro BELTRAMI (Pisa)
Carsten SINNER (Leipzig)

15

Antropologia, sociologia și studiile
de gen în fața lingvisticii și a
literaturii

Corrado BOLOGNA (Roma)
Henri-José DEULOFEU (Aix-Marseille)
Jürgen TRABANT (Berlin)

16

Istoria lingvisticii și a filologiei;
lingvistică, filologie și formare

Luciano FORMISANO (Bologna)
Jacques FRANÇOIS (Caen)

Conferințe în plen
Harald WEINRICH (Münster): «Romània, Europa, mondo»
Francisco RICO (Barcelona): «Cervantes e le origini del romanzo moderno»
Lino LEONARDI (OVI-CNR), Andrea MAZZUCCHI (Napoli), Justin STEINBERG (Chicago):
«Tra storia, lingua, testo e immagini: la Commedia oggi»
Paolo CANETTIERI (Roma), Riccardo POZZO (CNR), Pina TOTARO (ILIESI-CNR):
«Lessico intellettuale ed affettivo dell’Europa»
Mese rotunde
«Plurilinguismo e identità», Laura MINERVINI (Napoli) (coord.)
«Roma nella storia linguistica e letteraria», Pietro TRIFONE (Roma) (coord.)
Propuneri de comunicări
Pentru a facilita trimiterea propunerilor de comunicări, pe site-ul internet al congresului va fi
disponibilă o listă de cuvinte-cheie pentru fiecare secțiune în parte.
Comunicările vor putea fi trimise Comitetului științific pe baza formularului prezent pe siteul congresului (‹www.CILFR2016Roma.it›). Se cer:
– un rezumat de două pagini (fără note)
– un paragraf final al rezumatului care să explice (i) în ce mod comunicarea propusă se
integrează în secțiunea aleasă și (ii) care este noutatea adusă prin respectiva comunicare
– o bibliografie de maxim o pagină
Pot fi propuse Comitetului științific și postere, așa cum s-a întâmplat cu succes la Congresul
de la Nancy (2013). Posterele pot fi ulterior publicate în același mod ca și comunicările
prezentate oral.

Toate propunerile de comunicări și de postere vor fi examinate de către președinții secțiunii
alese. Toate limbile romanice reprezintă limbi oficiale ale congresului.
Comitetul de program invită participanții la congres să încadreze propunerile lor de
comunicare într-o perspectivă romanică și, în acest mod, să utilizeze limbile romanice ca o
perspectivă în care un fenomen relativ la o limbă particulară este mai ușor de înțeles.
Pentru a stimula confruntarea și discuțiile, textele integrale ale comunicărilor acceptate de
către Comitetul științific pot fi trimise organizatorilor înainte de începerea Congresului. Ele vor
putea fi astfel publicate online și vor fi accesibile, pe baza unei parole, participanților înscriși la
Congres, înainte de luna iunie, fapt care va crește difuzarea și vizibilitatea lor. Autorii care vor
alege această cale, sunt rugați să trimită textele până la data de 15 mai 2016.
Calendar
01/01/2015 Începând cu această dată este posibilă propunerea de comunicări utilizând formularul
online (‹www.CILFR2016Roma.it›)
01/01/2015 Începutul înscrierilor
31/08/2015 Ultima dată pentru propunerile de comunicări
06/01/2016 Răspunsul pentru comunicările acceptate de către Comitetul științific
31/01/2016 Ultima dată pentru a putea beneficia de reducerea taxei de înscriere
31/01/2016 Ultima dată de înscriere a participanților ce vor susține o comunicare în cadrul
congresului
15/05/2016 Ultima dată pentru trimiterea textelor integrale ale comunicărilor ce vor fi postate
online
18/07/2016 Ultima dată de înscriere pentru participanții la congres ce nu vor susține o comunicare
în cadrul congresului
Contact
Site-ul de internet al congresului: ‹www.CILFR2016Roma.it›
E-mail congres: ‹CILFR2016Roma@gmail.com›
Adresa poștală: XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali
“Sapienza” Università di Roma
piazzale A. Moro, 5
00185 Roma

