Workshop Actele de vorbire în timp şi spaţiu/Speech Acts across Time and Space
în cadrul celui de al XVI-lea Colocviu al Departamentului de lingvistică al Facultăţii de Litere

In cadrul comunităţii academice româneşti s-a dezvoltat în ultimii douăzeci de
ani un important nucleu de cercetare în domeniul pragmaticii, al discursului şi al
analizei funcţionale. Preocupările noastre s-au concretizat în cărţi, articole, participări la
conferinţe şi granturi naţionale ori internaţionale. În tot acest timp am lucrat mai mult
individual şi mai puţin în echipă, abordând teme diverse, din perspective multiple.
Vă propunem ca în cadrul celui de al XVI-lea Colocviu al Departamentului de
lingvistică al Facultăţii de Litere, care va avea loc la Bucureşti în perioada 25-26
noiembrie 2016, să dăm convergenţă abordărilor noastre în cadrul unui workshop
având ca temă cercetarea sincronică şi diacronică a actelor de vorbire din perspectivă
intra- şi interculturală. Ar fi o foarte bună ocazie de a intra în dialog ştiinţific cu
profesorul Istvan Kecskes (Universitatea din Albany, SUNY, New York), fondatorul
pragmaticii interculturale şi directorul revistei Intercultural Pragmatics (Mouton, De
Gruyter), preşedintele Societăţii Americane de Pragmatică, în egală măsură interesat de
achiziţia limbilor străine, bi- şi multiculturalism.
Vă invităm deci să participaţi la workshop-ul cu titlul:
Actele de vorbire în timp şi spaţiu/Speech Acts across Time and Space
(i)
Cadrul teoretic şi perspectivele de cercetare a actelor de vorbire
(ii) Proiecţia discursivă a actelor de vorbire. Aspecte pragmatice şi structurale
(iii) Trăsături discursive ale actualizării unui (macro)act de vorbire la un autor/într-un
gen discursiv/într-o anumită perioadă din evoluţia limbii române
(iv) Specificul intra- şi intercultural al performării unor acte de vorbire
(v) Actele de vorbire: miscellanea
Workshop-ul se va desfăşura în limba engleză. Aşteptăm propunerile
Dumneavoastră (titlu, rezumat de 10 rânduri, 5 titluri bibliografice) pe adresele de mail
ale organizatorilor acestui workshop, indicate mai jos. Data limită de primire a
propunerilor este 30 septembrie. Veți primi confirmarea de acceptare pe data de 5
octombrie 2016.
Dacă unii dintre dvs. s-au înscris deja la Colocviu, la secțiunile cunoscute, dar
preferă să participe la workshop, atunci vă rugăm să ne anunțați, pentru a putea face
modificările necesare.
Organizatori:
Andra Vasilescu (vasilescu.andra@gmail.com)
Ariadna Ştefănescu (ariadna.stefanescu@gmail.com)
Mihaela Constantinescu (constantinescumv@gmail.com)

