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Annafrancesca N

Alexandra V

Antonio P̧

Rodica Z
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Cuvânt de prezentare
Această carte reuneúte comunicările prezentate la Simpozionul
internaĠional Integrare europeană/ identitate naĠională; plurilingvism/
multiculturalitate – limba úi cultura română: evaluări, perspective, organizat
de
Institutul
de
Filologie
Română
„A.
Philippide”
(http://www.philippide.ro/) úi de AsociaĠia Culturală „A. Philippide” (Iaúi,
România; 25−26 septembrie 2013). A reprezentat a douăsprezecea ediĠie a
Simpozionului internaĠional anual al Institutului de Filologie Română
„A. Philippide” – Filiala din Iaúi a Academiei Române. Lucrările au fost
structurate în patru secĠiuni: A. Lingvistică, B. Istorie literară, C. Cultură úi
identitate, D. Granturi, proiecte, burse.
Cu o bogată activitate în pregătirea manifestărilor útiinĠifice úi până
în anul 2002, cercetătorii de la Institutul de Filologie Română
„A. Philippide” organizează cu regularitate, începând din acel an,
Simpozionul internaĠional anual, pe lângă alte multe conferinĠe úi workshopuri. Tematica simpozioanelor se referă la identitate úi globalizare, la diaspora
românească úi integrarea europeană, la evoluĠia limbii úi culturii române din
perspectivă naĠională úi internaĠională. MenĠionăm câteva titluri ale
simpozioanelor precedente: Identitatea limbii úi literaturii române în
perspectiva globalizării; SpaĠiul lingvistic úi literar românesc din
perspectiva integrării europene; Români majoritari/români minoritari:
interferenĠe úi coabitări lingvistice, literare úi etnologice; Diaspora culturală
românească – paradigme lingvistice, literare úi etnofolclorice; Cultură úi
identitate românească. TendinĠe actuale úi reflectarea lor în diaspora;
Metafore ale devenirii din perspectiva migraĠiei contemporane. NaĠional úi
internaĠional în limba úi cultura română; TradiĠie/ inovaĠie – identitate/
alteritate: paradigme în evoluĠia limbii úi culturii române ú.a.
De-a lungul timpului, au participat specialiúti din Anglia, Austria,
Belgia, CroaĠia, ElveĠia, FranĠa, Germania, Italia, Polonia, Republica
Moldova, Republica Serbia, Spania, Ucraina, Ungaria, SUA, úi, desigur, de
la multe universităĠi úi institute de cercetare din România. La sfârúitul
fiecărei ediĠii a simpozionului, comunicările prezentate au fost tipărite
într-un volum.
Suntem deosebit de onoraĠi de colaborarea cu prestigioasa Editură
ARACNE úi sperăm ca acesta să fie începutul unei conlucrări de durată.
Ofelia Ichim
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A Short Presentation
This book gathers the papers delivered at the International symposium
Integrare europeană/ identitate naĠională; plurilingvism/ multiculturalitate –
limba úi cultura română: evaluări, perspective (European Integration/ National
Identity; Plurilingualism/ Multiculturality – Romanian Language and Culture:
Evaluation, Perspectives), organized by the “A. Philippide” Institute of
Romanian Philology (http://www.philippide.ro/) and by the “A. Philippide”
Cultural Association (Iaúi, Romania; 25-26 September 2013). It was the 12th
edition of the annual International Symposium of the “A. Philippide” Institute of
Romanian Philology – the Iasi Branch of the Romanian Academy. The
conferences were structured into four sections: A. Linguistics, B. Literary
History, C. Culture and Identity, D. Projects and Grants.
With a rich experience in preparing academic events, in 2002 the
researchers of “A. Philippide” Institute of Romanian Philology started to
organize the annual International Symposia besides many other conferences
and workshops. The themes of these symposia refer to identity and
globalization, to the Romanian diaspora and the European integration, to the
evolution of the Romanian language and culture from the national and
international perspective. Here are some titles of the former symposia: The
Identity of the Romanian Language in the Globalizing Perspective; The
Romanian Linguistic and Literary Space in the Perspective of European
Integration; Majoritary/ Minoritary Romanians: Linguistic, Literary and
Ethnologic co-Habitation; The Romanian Cultural Diaspora – Linguistic,
Literary and Ethnofolkoric Paradigms; Romanian Culture and Identity.
Present-day Tendencies as Reflected in the Romanian Diaspora; Metaphors
of Becoming in the Perspective of Contemporary Migration. National and
International Elements in Romanian Language and Culture;
Tradition/Innovation – Identity/ Alterity: Paradigms in the Evolution of the
Romanian Language and Culture.
The specialists who took part in these symposia were from Austria,
Belgium, Croatia, England, France, Germany, Italy, Poland, Republic of
Moldova, Republic of Serbia, Spain, Switzerland, Ukraine, Hungary, USA,
and, of course, from many universities and research institutes in Romania.
At the end of every symposium, the papers were gathered in a volume.
We are deeply honoured by the collaboration with the prestigious
ARACNE Publishing House and we hope we shall continue our cooperation.
Ofelia Ichim

A. Lingvistică
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Însuúirea limbii române
de către studenĠii străini, nivel A1.
Studiu comparativ studenĠi norvegieni vs indieni
Lucian Vasile BÂGIU
Key-words: conjugation, definite article, demonstrative pronoun,
foreign student, neuter gender, Norwegian language, Punjabi language,
Romanian language, written exam

În data de 24 mai 2011, lectoratul de limba română din cadrul
UniversităĠii Norvegiene de ùtiinĠă úi Tehnologie din Trondheim
(NTNU) a organizat pentru a cincea (úi ultima) oară examen final scris
la disciplina opĠională Română I, examen promovat în total de
douăzeci úi doi de studenĠi norvegieni. În studiul nostru vom lua ca
punct de reper lucrarea studentei norvegiene Maria Førli, ale cărei
singure discipline de studiu în acel semestru au fost Română I úi
Română II, fiecare având alocate câte 7,5 credite în sistemul
universitar norvegian.
În data de 20 ianuarie 2012, Departamentul de Filologie al
UniversităĠii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a organizat pentru
prima dată examen final scris la disciplina obligatorie Curs practic de
limba română, de la anul pregătitor pentru studenĠii străini. Vom lua
ca reper lucrările aparĠinând celor patru studenĠi indieni din statul
Punjab care au studiat limba română la Alba Iulia în acel semestrul
inaugural: Singh K.S. Rajinder, Badhesha G.S.B. Ranyodh Singh,
Kalia Y.P.K. Yudhvir, Kumar S.C. Surinder.
MenĠionăm că în ambele cazuri limba de predare a fost engleza,
materialul didactic folosit ca suport de seminar a fost neschimbat,
manualul Danielei Kohn, numărul de ore de predare úi conĠinutul
seminarului au fost de asemenea identice, iar la examenul final scris
ambele serii de studenĠi au avut de răspuns exact aceloraúi cerinĠe.
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18 Lucian Vasile Bâgiu

1. Verbul
Flexiunea verbului în limba norvegiană la indicativ prezent
comportă o singură formă morfologică, indiferent de persoană úi
număr. Limba punjabi (având 90 de milioane de vorbitori) este o
limbă indo-ariană (imens subgrup, cu 900 de milioane de vorbitori, al
limbilor indo-iraniene), înrudită îndeaproape cu limba romani
(Ġigănească), precum úi cu hindustani (hindi úi urdu), bengaleză,
marathi, guajarati, oriya, sindhi, nepaleză, singhaleză, saraiki, assameză.
Din punct de vedere tipologic, limba punjabi are un complex sistem
morfologic, din care nu lipseúte desigur conjugarea verbului.
În limba română, studentul străin se vede nevoit să asimileze de la
bun început existenĠa a patru grupe de conjugare după clasificarea
tradiĠională, cea folosită curent în úcoală, clasificate după forma
infinitivului (la care se adaugă verbele neregulate) úi flectivele diferite în
funcĠie de persoană úi de număr specifice fiecărei grupe în parte. La toate
acestea se adaugă, uneori, úi unele alternanĠe fonetice în rădăcina
verbului, mult mai greu de reĠinut de un vorbitor alolingv. ÎnvăĠarea úi
utilizarea corectă a zeci de desinenĠe verbale în limba română se poate
dovedi un impas insurmontabil, cel puĠin pentru unii studenĠi.
5. CompletaĠi cu a fi, a avea, a face, a merge, a sta, a lua la prezent indicativ/
Fill in with a fi, a avea, a face, a merge, a sta, a lua in the present indicative:
Marius úi Alina stau vs sti/sunt/…/A merge (1) în Bucureúti. Ei sunt vs
lua/stău/…/a avea (2) la hotelul Ambasador, în PiaĠa Romană. Fac vs
avem/iau/…/a lua (3) o săptămână de vacanĠă în România. La ora 9 merg vs
mergeĠi/merge/…/a fi (4) la muzeu, la 11 în parc úi la ora 13 la restaurant.
Acolo iau vs luaĠi/ia/…/a face (5) prânzul. La ora 15 Marius merge vs
mergi/merg/…/a lua (6) la Universitate. Este vs face/are/…/a lua (7) o
conferinĠă interesantă. Alina are vs lua/lia/…/… (8) o pauză în parcul
Ciúmigiu.
6. CompletaĠi / Fill in:

este

stă

eúti

ia

stă mergi

mergem
este

este
luăm

ai

este
mergem

e

Mihai stă vs stă/stă/stă/stă în Iaúi. Este vs e/este/Ia/luăm ora 8 seara úi stă vs
mergi/stă/mergi/mergi acasă. Este vs stă/stă/Stă/stă puĠin la televizor. În
program e vs ia/e/ai/ai un film interesant.

