Profilul MULTILINGVISM, CONTRASTIVITATE ŞI COMUNICARE INTERCULTURALĂ
Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (ICFI, ULIM), de la fondarea sa în 2006, a
transformat deschiderea spre lume, spre limbi şi culturi într-o axă prioritară a politicii sale. Specificul profilului
ştiinţific al institutului - Multilingvism, contrastivitate şi comunicare interculturală – are un caracter euristic
complex al abordării filologice, via transdisciplinaritate şi interculturalitate, fiind orientată spre dezvoltarea gândirii
filologice în contextul noilor teorii filosofice, lingvistice şi socioculturale în dimensiuni contrastive. Or, o revanşă
epistemologică a culturalităţii, a dia-logos-ului culturilor se impune în intenţia de a (re)găsi o dialectică judicioasă a
triadei fenomenale: om-cultură-civilizaţie. Profilarea complementarităţii politrope a interfeţei dinamice realraţional-relaţional se bazează pe trei elemente principale: spaţiu-timp-societate, substituind, într-o Societate-lume,
paradigma dualistă a opoziţiei fragmentare, reducţioniste, disjonctive, printr-o paradigmă complexă, deschisă şi
conjunctivă.
ICFI este condus de doamna Elena Prus, doctor habilitat, profesor universitar şi de domnul Victor Untilă,
doctor în filosofie, conferenţiar universitar.
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Cercetările filologice si interculturale urmează în 4 direcţii distincte:





Terminologie şi Traducere – coordonator Ludmila Hometkovski, conf. univ. dr., cerc. şt. principal;
Lingvistică şi Glotodidactică – coordonator Ion Manoli, prof. univ., dr. hab., cerc. şt. principal;
Literatură şi Interculturalitate – coordonator Dragoş Vicol, prof. univ., dr. hab., cerc. şt. principal;
Comunicare şi Mass-Media – coordonator Ludmila Lazăr, conf. univ., dr., cerc. şt. principal.
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Manifestări instituționale
Publicaţiile ICFI
Revista Francopolyphonie a fost constituită iniţial ca o culegere de articole ale colocviului anual
organizat de ICFI, în colaborare cu Ambasada Franţei în Moldova, Alianţa Franceză din Moldova şi
Agenţia Universitară Francofonă, cu ocazia zilelor Francofoniei în luna martie. În 2009, aceasta a devenit
o revistă anuală acreditată, atribuindui-se de AŞM şi de CNAA categoria B (revistă de circulaţie
internaţională). Revista publică textele inedite ale Colocviilor anuale tematice organizate de ICFI. De la
apariţia revistei au fost publicate 9 numere tematice care includ contribuţiile relevante ca pertinenţă
ştiinţifică şi geografică.

Revista Intertext a fost clasată în categoria C (revistă cu difuzare naţională) şi apare începând cu
2007 bianual, fiind structurată pe următoarele paliere: Salonul invitaţilor, Lingvistică şi Didactică,
Literatură şi Interculturalitate, Profile instituţionale, Evenimente şi recenzii.

O serie reprezentativă a Institutului o constituie volumele Parcursuri Interculturale care includ
articole din diverse manifestări ştiinţifice, precum şi cercetări personalizate, cum ar fi: Interculturalitatea
prin prisma lingvisticii, literaturii şi traducerii (2012, în colaborare cu Universitatea din Sorbona (Paris
IV), Cultură şi Comunicare: influenţe, confluenţe (2012, în colaborare cu Universitatea “Al. I. Cuza” din
Iaşi, România), Activitatea de traducător: calitate, eficienţe şi constrângeri (2011-2012), Acta Didactica

(2010-2012), Itinerarii Hispanice (2011-2012, în parteneriat cu Ambasada Spaniei în România,
Ministerul Afacerilor Externe şi de Cooperare al Spaniei, lectoratul AECID, GasNatural Fenosa), Lexic
comun/lexic specializat (2010-2012, în colaborare cu “Dunarea de Jos”, Galaţi, România), Libertatea
creaţiei la feminin (2012), Paradigme ale culturii chineze – fond valoric şi imagine civilizaţională
(2011, în colaborare cu Institutul Confucius al Universităţii Lanzhou), Parcursuri Feminine. Intelectuala
(2009).
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CONTACTE:
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