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Activități 2008
29 februarie 2008

Inaugurarea Institutului Limbii Române
ca Limbă Europeană (Cluj-Napoca)

M

isiunea Institutului este de a valorifica potenţialul ştiinţific din domeniu pentru ca UBB să devină un centru de
atracţie şi de interes pentru româniştii din
ţară şi din străinătate şi de a oferi servicii
lingvistice de înaltă calificare şi de calitate, în domeniul limbii române, mai multor
categorii de public extern şi intern.
Câteva obiective ale Institutului:
· sprijină persoanele care doresc să înveţe limba română, încurajând caracterul
sistematic, profesionalizat, de însuşire şi
răspândire a limbii române;
· sprijină universităţile străine, cu care
UBB are relaţii de cooperare, în elaborarea cursurilor şi a materialelor didactice
de limba română ca limbă străină;
· propune programe de colaborare didactică şi de cercetare cu şi pentru românii din afara graniţelor;
· organizează Cursurile internaţionale
de vară de limbă şi civilizaţie românească
ale UBB, în colaborare cu Departamentul
de limbă, cultură şi civilizaţie românească,
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cu concursul specialiştilor din mai multe
facultăţi (Litere, Istorie, Geografie, Studii
Europene etc.);
· asigură consultanţă de specialitate.

Activități 2008
10-15 martie 2008

Susţinere de conferinţe (Roma)

Î

n perioada 10-15 martie, domnul prof. univ. dr. Gavril Neamţu, director ştiinţific al
ILR-LE, a susţinut conferinţele Sistemul fonetico-fonologic al limbii române, Elementul predicativ suplimentar în limba română, Noi interpretări în Gramatica limbii române – GALR 2005 la Departamentul de studii europene şi culturale, Catedra de română
(director: prof. univ. Luisa Valmarin), Università degli studi di Roma la Sapienza (Italia).
Au participat studenţi, cadre didactice şi cercetători al căror centru de interes este reprezentat de limba română.

6-26 iulie 2008

Cursurile Internaţionale de Vară de Limbă
şi Civilizaţie Românească ale Universităţii
„Babeş-Bolyai”, ediţia a XXXVII-a
(Cluj-Napoca)

A

u participat 42 de persoane din 17 ţări
(Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Columbia, Coreea de Sud, Elveţia, Germania, Israel,
Italia, Japonia, Marea Britanie, Polonia, Rusia,
Spania, Serbia şi Ungaria). Cursurile intensive de limba română, conferinţele despre
istoria şi geografia României, despre folclorul românesc şi teatrul contemporan din
România, precum şi alte activităţi culturale
din cadrul acestui eveniment („cursul” de
dansuri populare româneşti cu Ansamblul
Someşul Napoca, al Institutului de Folclor
din Cluj) au avut ca scop promovarea limbii
şi a culturii româneşti. În acelaşi timp, prezentarea centrului istoric al oraşului, vizitele
la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei,
la Grădina Botanică „Al. Borza”, la Observatorul Astronomic, la Muzeul Etnografic, şi
excursiile la Beliş-Fântânele, Cheile Turzii şi
Salina Turda, Târgu-Mureş, Sighişoara, Sinaia şi Bran au asigurat cunoaşterea oraşului, a Universităţii Babeş-Bolyai şi a zonelor
cu potenţial turistic din Transilvania.
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Activități 2008
10-12 octombrie 2008

Conferinţa româniştilor din Europa Centrală şi
de Nord (Varşovia)

D

oamna conf. univ. dr. Victoria Moldovan, în calitatea sa de director al ILR-LE, a prezentat oferta UBB în domeniul RLS. La conferinţă au participat profesori de la universităţi din: Austria, Cehia, Finlanda, Norvegia, Polonia, Ucraina şi România.
Conferinţa a decis formarea unei reţele deschise, orizontale, a româniştilor din ţările
prezente, urmând ca ea să se dezvolte prin acceptarea altor membri. Ultimul punct
al conferinţei l-a constituit discutarea şi adoptarea statutului reţelei. Conform acestui
document, „Misiunea principală a reţelei este dezvoltarea studiilor de românistică, incluzând aici disciplinele filologice, istorice şi ale ştiinţelor sociale, precum şi întărirea
legăturilor instituţionale între centrele de românistică europene şi instituţiile relevante
din România (autorităţi, universităţi, centre de cercetare etc.)”.

16-18 noiembrie 2008

Participare la Conferinţa naţională de
valorizare a proiectelor
europene 2008,
Doamna conf. univ. dr. Liana Pop
organizată de ANPCDEFP
(Sinaia)
prezentat
rezultatele proiectului European:

D

oamna conf. univ. dr. Liana Pop a prezen-

accesibil
• Site-ultatwww.europensemble.eu
rezultatele proiectului European:
op a gratuit, util atât pentru clasă, cât şi pentru
an:
activităţi
individuale.
Projet Socrates-Lingua
2 N° 113971-CPdeschideri
pentru limbi. Româna (V.
• Noi
1-2004-1-FR-LINGUA-L2
Moldovan,
L. Pop) este un
ghid al a fost conf.
al cărui cordonator
naţional
profesorului de română ca limbă străină.

univ.dr. Victoria Moldovan.

Site-ul www.europensemble.eu
accesibil
Projet• Socrates-Lingua
2 N° 113971gratuit, util atât pentru clasă, cât şi pentru
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activităţi individuale.
al cărui
cordonator
naţional
fost conf.
• Noi
deschideri pentru
limbi.a Româna
(V.
Moldovan,
L. Moldovan.
Pop) este un ghid al profeuniv.dr.
Victoria
sorului de română ca limbă străină.
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Activități 2008
17-21 noiembrie 2008

Susţinere de conferinţe (Aix-en-Provence)

Î

n perioada 17-21 noiembrie, domnul prof. univ. dr. Gavril Neamţu, director ştiinţific al ILR-LE, a susţinut conferinţele Variante de interpretare a posesivelor româneşti,
Aspecte privind individualitatea fonetică a limbii române între limbile romanice la Departamentul de lingvistică romanică şi română (director: prof. univ. dr. Gilles Bardy ),
Universitatea Aix-Marseille (Franţa). Publicul-ţintă al conferinţelor a fost alcătuit din
studenţi, cadre didactice şi cercetători, având în comun interesul pentru limba română.

19-28 noiembrie 2008

Program de formare pentru profesori: Limba
română actuală în gimnaziu – utilizare,
probleme şi interpretări (Cluj-Napoca)

P

rogramul a fost realizat în colaborare cu: Casa Corpului Didactic Cluj, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Cluj, Facultatea de Litere, iar instituţiile partenere au avut următorii
reprezentanţi: CCD Cluj – prof. Dorina Kudor – director, prof. Alexandru Dudău – coordonator program; ISJ Cluj – inspectori specialitate: prof. Cristina Popescu, prof. Horia
Corcheş; Facultatea de Litere – prof. dr. G.G. Neamţu, conf. dr. Ştefan Gencărău, conf. dr.
Daiana Cuibus, lect. dr. Adrian Chircu.
Programul s-a adresat profesorilor de limba şi literatura română din gimnaziu şi a avut
ca justificare pe de o parte utilizarea din ce în ce mai neglijentă a limbii române în spaţiul public (cod scris/cod vorbit), iar pe de altă parte accentuarea responsabilităţii profesorilor de limba şi literatura română în utilizarea corectă şi nuanţată a limbii noastre
în planul ortografiei şi al punctuaţiei, în plan lexico-semantic şi, mai cu seamă, la nivelul
structurii gramaticale (sufixe, desinenţe, acord adjectival şi verbal, probleme speciale
ridicate de unele pronume şi adjective pronominale).
Programul s-a desfăşurat în cadrul a cinci module diferite şi a totalizat 20 de ore de
formare.
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