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Universitatea Națională „Yurii Fedkovici” din Cernăuți, Catedra 

de Filologie Română și Clasică organizează Colocviul 

Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu” cu tema 

„Schimbarea lingvisticii și schimbări în lingvistică”, între 11-12 

octombrie 2019 la Facultatea de Filologie. 

Este a XV-a ediție a acestui colocviu, unic în lume prin specificul 

său tematic dar și organizatoric, întâlnirile având loc o data la doi 

ani la Suceava, Cernăuți și Chișinău. 

De la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava vor fi prezenți 

la colocviu peste 25 de profesori, studenți și doctoranzi. Colocviul 

numără aproape 100 de participanți din România, Ucraina, 

Republica Moldova, Elveția și Germania. În programul 

Colocviumului sunt planificate ședințe în plen, activități pe 

secțiuni și mai multe direcții tematice. 

Profesorul univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu a remarcat 

numărul mare de tineri cercetători, doctoranzi în domeniul 

științelor limbajului, care prezintă comunicări științifice în cadrul 

secțiunilor colocviului, afirmând: „Se vor dezbate problemele ce 

țin de cultură și limbaj, în contextul schimbării lingvisticii, 

resimțită mai puternic ca niciodată, determinată de mutații socio-

culturale și istorice marcante. Colocviul Internațional de Științele 
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Limbajului constituie unul dintre argumentele cele mai solide în 

demonstrarea actualității lingvisticii coșeriene, dar și a 

importanței studiilor lingvistice și literare, traductologice, pentru 

conservarea limbilor, prin ele, a identității noastre.” 

Eugeniu Coșeriu s-a născut în anul 1921, în comuna Mihăileni, 

județul interbelic Bălți, România, azi în Republica Moldova. A 

absolvit liceul „Ion Creangă” din orașul Bălți, apoi și-a continuat 

studiile în filologie la universitățile din Iași și Roma, după care a 

studiat filosofie la Universitatea din Milano. 

Fondatorul primei școli lingvistice din America de Sud și al Școlii 

lingvistice de la Tübingen, părinte a ceea ce azi se numește 

lingvistica integrală, Eugeniu Coșeriu s-a impus la nivel mondial 

în elita lingvisticii moderne devenind unul dintre cei mai 

importanți lingviști ai secolului XX. A fost Doctor Honoris Causa 

a aproape 50 de universități din întreaga lume, membru al mai 

multor academii, între care menționăm Academia Regală a 

Spaniei, Academia de Limbă din Chile, Academia Regală a 

Norvegiei, Academia de Științe din Milano, Academia Bavareză 

din München, Academia Europeană din Londra (European 

Academy of Sciences), Academia de Științe din Heidelberg, 

Academia Româno-Americană etc. A publicat zeci de volume și 

sute de studii, traduse în foarte multe limbi, inclusiv în finlandeză, 

cehă, rusă și japoneză, și a lăsat și o impresionantă operă în 

manuscris. Arhiva E. Coseriu de la Universitatea Karl Eberhard 

din Tübingen, inaugurată în anul 2005, a început publicarea unor 

opere magistrale inedite. 
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Actualitate 

 

Delegația județului Suceava condusă de președintele Consiliului 

Județean Suceava, Gheorghe Flutur, prezentă zilele acestea în 

Bavaria, în Germania, pentru a participa la Târgul Exporeal de la 

Munchen, a avut discuții în orașul Memmingen cu reprezentanții 

Regiunii Schwaben pe tema colaborării în domeniul 

învățământului superior, al celui profesional, tehnic și medical, în 

vederea inițierii unor proiecte comune. Gheorghe Flutur a arătat 

că în scurt timp, reprezentanții Universității „Ștefan cel Mare din 

Suceava” vor fi prezenți la Augsburg pentru a concretiza o serie 
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 de inițiative comune în domeniul învățământului superior. „De 

asemenea, ne pregătim pentru inițierea la Suceava a unor cursuri 

și stagii de practică în Bavaria pentru asistente medicale. Un grup 

de lucru urmează să stabilească domeniile și modul concret în care 

vom pregăti personal, forță de muncă pentru firmele interesate să 

investească în județul Suceava, precum și pentru firme din 

Bavaria”, a spus Flutur. Prezent în Germania pentru a reprezenta 

județul Suceava la Târgul de investiții Exporeal, din Munchen, 

Gheorghe Flutur a avut discuții la Guvernul Bavarez cu 

reprezentanți  guvernamentali și ai Camerei de Comerț Româno-

Germane. 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava invită sucevenii la un spectacol oferit de Vali 

Boghean Band, săptămâna viitoare, pe scena Teatrului Municipal 

„Matei Vișniec” Suceava. Evenimentul este programat de la ora 

19.00, joi, 17 octombrie. 

Valentin Boghean este unul dintre cei mai talentați muzicieni din 

Republica Moldova. Pe lângă vocea sa inconfundabilă, Vali este 

cunoscut ca fiind un maestru al instrumentelor aerofone, incluzând 

trompeta, saxofonul, flautul, tilinca, kavalul, dudukul, cimpoiul și 

clarinetul, dar nu ratează ocazia de a-și cuceri audiența cu 

interpretări la chitară clasică și bass. El va fi acompaniat de un 

band ce are în componență unii dintre cei mai buni muzicieni din 

Republica Moldova, cu o mare experiență internațională. 

Prețul unui bilet este de 40 lei sau 20 lei pentru elevi, studenți și 

pensionari. 



Biletele se pot achiziționa online pe www.ccs-sv.ro sau de la 

sediul Casei de Cultură a Studenților din strada Zorilor Nr. 6, 

lângă magazinul Albina. 

Informații suplimentare la 0752 092 606. 
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Actualitate Biroul francez și Centrul de Reușită Universitară al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava reîncep activitățile destinate 

învățării limbii franceze, sub genericul Le français, c’est facile! 

Activitățile încep miercuri, 9 octombrie, la ora 17:00 prin metode 

moderne de învățare a limbii franceze pentru copii și adolescenți, 

dar și prin vizionări de filme de limba franceză. Intrarea este 

liberă. 

N.B. Film cu actori de 

marcă ai ecranului 

francez 

www.crainou.ro 

08.10.19 

Actualitate Sucevenii doritori să vizioneze o capodoperă a cinematografului 

francez sunt invitați miercuri la Biroul francez. Începând cu ora 

18, ei pot viziona comedia „Tais-toi!” (2003), scrisă și regizată de 

Francis Veber, cu Gérard Depardieu, Jean Reno și Richard Berry. 

„Este o comedie cu o acțiune minunată, în care comicul de situație 

și cel al limbajului își dau mâna. Actori de marcă ai ecranului 

francez aduc un plus de interpretare scenariului acestui film”, 

arată organizatorii. 

Filmul va fi proiectat cu ocazia reînceperii activităților destinate 

învățării limbii franceze, sub genericul Le français, c’est facile! 

Intrarea este liberă. 

„O grupă de copii cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani va pătrunde 

într-un univers nou și fascinant, ei fiind îndrumați de dna lector 

univ. dr. Mariana Șovea, de la Universitatea «Ștefan cel Mare» din 

http://www.ccs-sv.ro/


Suceava, și de Sophie Bordas, noul lector de limba franceză pentru 

anul universitar 2019-2020” transmite Biroul francez Suceava. 

Reamintim că Biroul francez și Centrul de Reușită Universitară 

sunt parteneri în realizarea proiectului „Francofonia în 

comunitate”, proiect destinat comunității locale, unic în România, 

care se desfășoară începând cu anul 2017, cu sprijinul Agenției 

Universitare a Francofoniei. 
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________ Ziua Mondială a Educației a fost valorificată la Liceul Teoretic 

„Ion Neculce” Târgu Frumos prin Conferința „Educația schimbă 

vieți”, în data de 5 octombrie 2019, la Casa de Cultură „Garabet 

Ibrăileanu” din oraș, la inițiativa echipei Euroscola a liceului și 

sub coordonarea domnului director, prof. dr. Sergiu-Constantin 

Enea. 

Evenimentul a constituit un reper educațional important ce a 

confirmat consolidarea parteneriatului școală-comunitate, prin 

participarea a peste 150 de elevi, cadre didactice, parteneri 

educaționali, autorități locale. 

Scopul conferinței a urmărit informarea și conștientizarea 

publicului larg cu privire la rolul educației și al învățării unei 

meserii în atingerea potențialului fiecărui cetățean, în acord cu 

obiectivele Parlamentului European exprimate prin programul 

Euroscola din acest an. 

Directorul liceului, prof. dr. Sergiu-Constantin Enea, coautor al 

„Monografiei orașului Târgu Frumos”, a marcat în alocuțiunea sa 

repere cronologice importante ale educației în Târgu Frumos, 

integrând aspecte ale evoluției Liceului Teoretic „Ion Neculce” 

din Târgu Frumos de la înființare până în prezent. Domnul 



Bogdan-Constantin Neculau, lector universitar dr. al Facultății de 

Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza”, Iași, a vorbit despre rolul educației permanente și al 

mentorilor în dobândirea autorității sociale și profesionale, cu 

abordarea diferitor teme de actualitate și de interes pentru elevi, 

privind deciziile lor de viitor. Domnul Dumitru Boghian, 

conferențiar universitar dr. la Facultatea de Istorie și Geografie, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, a expus în prelegerea sa 

fenomenul învățării după învățare, respectiv aspecte referitoare la 

educație în procesul de formare continuă. 

Doamna profesor Maria Rados, inspector școlar pentru istorie și 

științe socio-umane la Inspectoratul Școlar Județean Iași, a adus în 

atenția publicului subiectul: Școala secolului XXI, cu evidențierea 

rolului profesorului în era digitală. Alături de elevi, a fost și 

Europe Direct Iași, prin doamna Ioana Pruteanu, consilier de 

comunicare, care a deschis noi orizonturi despre oportunități 

educaționale pentru tineri. 

În ansamblu, conferința „Educația schimbă vieți” a fost o 

oportunitate de care au beneficiat elevii și reprezentanții 

comunității locale prin oferirea unei pluriperspectivități asupra 

educației și totodată un prilej de diseminare a rezultatelor și 

impactului proiectului cu care Liceul Teoretic „Ion Neculce” s-a 

înscris la Concursul Național Euroscola, aflat la a XII-a ediție a 

sa. 

 


