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Spiritual În data de 16 octombrie a.c., la Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava are loc workshopul internaţional intitulat „O istorie a 
traducerilor în limba română – secolul XX – Traducerea ştiinţelor 
umaniste, artelor şi ecologiei”, având ca participanţi cercetători din ţară, 
de la universităţile din Bucureşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Timişoara, Târgu 
Mureş, Suceava, precum şi din Republica Moldova, Ucraina şi Franţa. 
Potrivit USV, activităţile workshopului vor avea loc online, iar 
participanţii vor prezenta o parte dintre rezultatele realizate, vor 
dezbate şi vor confrunta puncte de vedere care vor servi drept reper în 
următoarea etapă de lucru a proiectului. Menţionăm că această 
cercetare răspunde unei necesităţi de realizare a unei istorii a 
traducerilor în limba română, inexistentă până acum în cultura noastră, 
traducerile constituind parte integrantă a patrimoniului intelectual, 
cultural, ştiinţific şi literar al unei culturi. 
Evenimentul este organizat de USV, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării. Atelierele de lucru vor începe cu transmiterea unui mesaj 
de salut din partea Decanatului Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării, cuvânt ce va fi adresat de conf. univ. dr. Simona Aida 
Manolache, prodecan, şi vor continua cu un bilanţ de etapă, prezentat 
de prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu, iniţiatoarea proiectului.[…] 
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Patru studenți, trei 
elevi și opt 
profesori, confirmați 
cu Covid 
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Ultima oră local Patru studenți de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, trei elevi 
din Suceava și Rădăuți și opt cadre didactice au fost depistați cu 
coronavirus, a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al DSP Suceava, 
Gabriela Băncilă. 
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