Comunicat de presă
În cadrul Proiectului pentru burse doctorale „EDUCAŢI - Excelenţă Doctorală Umanistă
în Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare”, seria 2008-2011 al Universităţii din
Bucureşti şi Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”- Bucureşti, Şcoala
Doctorală a Facultăţii de Litere, Secţia Lingvistică, organizează în data de 9 aprilie, între
orele 10:00 – 15:30, seminarul naţional Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea
lingvistică actuală.
Invitaţii acestui seminar sunt prof. dr. Gheorghe Bârlea de la Universitatea „Ovidius”
Constanţa, care va prezenta lucrarea Lingvistică şi mitologie. O abordare interdisciplinară a
vocabularului, precum şi dr. Florin-Teodor Olariu, de la Institutul de Filologie Română „A.
Philippide”, Academia Română, filiala Iaşi, cu lucrarea Prolegomene la o funcţie ludică a
limbajului. De asemenea, doctoranzi din cadrul Şcolii Doctorale vor prezenta la rândul lor o
serie de lucrări vizând probleme şi tematici din domeniul lingvisticii.
Astfel, seminarul naţional Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică
actuală continuă seria manifestărilor ştiinţifice organizate în cadrul Şcolii Doctorale a
Facultăţii de Litere, Secţia Lingvistică. Seminarul îşi propune să pună în evidenţă o parte a
rezultatelor cercetărilor realizate de doctoranzii seriei 2008-2011, ajunşi acum în ultimul an,
şi să valorifice abilitatea tinerei generaţii de filologi de a aborda teme dintre cele mai
diverse (semantică, sintaxă, pragmatică, studii culturale) într-o perspectivă modernă,
sincronă cu preocupările româneşti şi europene actuale.
Proiectul EDUCAŢI este implementat de patru şcoli doctorale ale Universităţii din
Bucureşti, dintre care trei strict în filologie (de la Facultatea de Litere, de la Facultatea de
Limbi şi Literaturi Străine – „Limbi şi identităţi culturale” şi „Studii literare şi culturale”) şi una
în studii umaniste, arte, arhitectură şi urbanism, din Consorţiul cu Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”- Bucureşti (respectiv „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”,
organizată de Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii al UB şi Departamentul de Studii
Avansate al UAUIM).
Grupul-ţintă ale acestui proiect este format din 77 de doctoranzi, de la ambele universităţi.
Proiectul EDUCAŢI este cofinanţat din Fondul Social European prin „Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane” – „Investeşte în oameni!”
(www.fseromania.ro), pentru perioada 2008-2011
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