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 Biblioteca USV şi 
Facultatea de Litere 
organizează 
Săptămâna Eugeniu 
Coşeriu la USV 
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16.09.21 

- Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu 
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, organizează, în perioada 
20 – 26 septembrie 2021, Săptămâna  Eugeniu Coşeriu la USV. 
Manifestarea este prilejuită de împlinirea a 100 de ani de la naşterea celui 
mai mare lingvist român, Profesorul Savant Eugeniu Coşeriu. 
 Tübingen, Zürich, Montevideo, Buenos Aires, Vigo, Paris, Bălţi, 
Chişinău, Cernăuţi, Cluj -Napoca, Iaşi, Suceava, Mihăileni sunt doar 
câteva dintre punctele geografice în care Anul Centenar Eugeniu Coşeriu 
2021 şi-a găsit ecou. 
Biblioteca universităţii sucevene va organiza Expoziţia de carte şi 
periodice intitulată „Eugeniu Coşeriu – 100 de ani de la naştere”, al cărei 
vernisaj va avea loc în data de 20 septembrie 2021, ora 11:00 , în Sala de 
lectură a Bibliotecii din Corpul E al Universităţii. 
Documentele prezentate fac parte din fondul bibliotecii: volume de autor, 
acte ale unor manifestări ştiinţifice, anale ale unor universităţi, periodice 
din biblioteca personală a lingvistului Eugeniu Coşeriu. În luna mai 2019, 
Biblioteca USV a primit o importantă donaţie de publicaţii din partea 
Arhivei Eugeniu Coşeriu de la Universitatea din Tübingen Germania. 
Peste 5000 de exemplare de periodice au îmbogăţit fondul ştiinţific al 
bibliotecii universitare. 
Între 24 – 26 septembrie, va avea loc, la Chişinău, cea de-a XVI-a ediţie 
a Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului Eugeniu Coşeriu, 
manifestare itinerantă Suceava- Cernăuţi – Chişinău, păstrătoarea, 
continuatoarea şi dezvoltatoarea cea mai importantă şi solidă a metodei, 
a doctrinei şi a concepţiei integraliste asupra limbajului şi limbilor ce 
poartă numele lingvistului Eugeniu Coşeriu. 
Născut la 27 iulie 1921, în comuna Mihăileni din judeţul Bălţi al României 
(astăzi, în Republica Moldova), Eugeniu Coşeriu şi-a început studiile la 
şcoala din comuna natală, urmând apoi cursurile Liceului „Ion Creangă” 
din Bălţi. Studiile superioare le începe la Iaşi, unde este student al 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, la Litere şi Filozofie, între 1938 şi 
1940, şi le continuă în Italia, ca bursier al statului român. În 1944, obţine 

stirisuceava.net 
16.09.21 
edumanager.ro 
16.09.21 
suceavalive.ro 
16.09.21 
stirilevivafm.ro 
16.09.21 
radioas.ro 
16.09.21 
 

https://www.newsbucovina.ro/evenimente/328884/biblioteca-usv-organizeaza-saptamana-eugeniu-coseriu-prilejuita-de-implinirea-a-100-de-ani-de-la-nasterea-celui-mai-mare-lingvist-roman
https://www.newsbucovina.ro/evenimente/328884/biblioteca-usv-organizeaza-saptamana-eugeniu-coseriu-prilejuita-de-implinirea-a-100-de-ani-de-la-nasterea-celui-mai-mare-lingvist-roman
https://www.stirisuceava.net/2021/09/saptamana-centenarului-eugen-coseriu-la.html
https://www.stirisuceava.net/2021/09/saptamana-centenarului-eugen-coseriu-la.html
https://www.edumanager.ro/biblioteca-usv-organizeaza-saptamana-eugeniu-coseriu/
https://www.edumanager.ro/biblioteca-usv-organizeaza-saptamana-eugeniu-coseriu/
https://suceavalive.ro/biblioteca-usv-si-facultatea-de-litere-organizeaza-saptamana-eugeniu-coseriu-la-usv/
https://suceavalive.ro/biblioteca-usv-si-facultatea-de-litere-organizeaza-saptamana-eugeniu-coseriu-la-usv/
https://stirilevivafm.ro/20-26-septembrie-2021-saptamana-eugeniu-coseriu-la-usv/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=20-26-septembrie-2021-saptamana-eugeniu-coseriu-la-usv
https://stirilevivafm.ro/20-26-septembrie-2021-saptamana-eugeniu-coseriu-la-usv/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=20-26-septembrie-2021-saptamana-eugeniu-coseriu-la-usv
https://radioas.ro/2021/09/16/saptamana-centenarului-eugeniu-coseriu-la-usv/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=saptamana-centenarului-eugeniu-coseriu-la-usv
https://radioas.ro/2021/09/16/saptamana-centenarului-eugeniu-coseriu-la-usv/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=saptamana-centenarului-eugeniu-coseriu-la-usv


la Roma titlul de doctor în litere. Cinci ani mai târziu, obţine la Milano şi 
titlul de doctor în filozofie. 
Între 1951 şi 1963, este profesor de lingvistică generală, lingvistică indo 
– europeană şi romanică la Universitatea din Mondevideo (Uruguay). 
Din 1960, este profesor pentru lingvistică generală la Universitatea din 
Coimbra (Portugalia) şi pentru lingvistică romanică la universităţile din 
Bonn şi Frankfurt pe Main (Germania). Din 1963 până la sfârşitul vieţii 
(2002), a fost profesor de filologie romanică al Universităţii din 
Tübingen (Germania) . 
A susţinut mai multe conferinţe la USV între anii 1992 – 2001, când a 
participat la 5 ediţii ale Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale 
Limbajului . 
Este Doctor Honoris Causa a peste 50 de mari universităţi din întreaga 
lume, inclusiv al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, în anul 
1999.  
În anul 1992, a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Suceava. 

- Carla’s Dreams va 
concerta la 
deschiderea anului 
universitar la 
Suceava 

radioimpactfm.ro 
16.09.21 

- Anul universitar va începe la Suceava vineri – 1 octombrie, cu acest prilej 
fiind organizat un concert Carla’s Dreams. 
Rectorul Valentin Popa a declarat postului nostru de radio că 
evenimentele vor avea loc în aer liber. 
Cursurile vor începe la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava în 
sistem față-în-față, cu respectarea tuturor normelor sanitare și de 
distanțare. 

Diana Scarlat Condiţiile anti-
COVID adoptate de 
Universitatea din 
Suceava pentru 
cazarea studenţilor 
în cămine au fost 
aprobate şi de alte 
instituţii de 
învăţământ 
universitar din ţară, 
iar o astfel de decizie 
a unei instanţe de 
judecată poate fi 
dată în toate 
celelalte cazuri, dacă 
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- În prima săptămână de școală din sistemul preuniversitar se revoltă deja 
cadrele didactice. Sindicatele din învățământ anunță că vor da statul în 
judecată pentru decizia de a le cere cadrelor didactice să se testeze pe 
banii lor, dacă nu s-au vaccinat. În timp ce sindicatele acuză guvernul că 
nu a fost capabil să vaccineze peste 70% din populația României, unii 
profesori se plâng de obligativitatea vaccinului sau a testării din banii lor, 
motivând că au probleme de sănătate care ar putea să le agraveze 
anumite afecțiuni, dar nu s-a ținut cont de cazurile particulare, atunci 
când s-a impus vaccinarea în masă. Nici ieșirea acestora din sistemul de 
învățământ nu e o soluție, pentru că în multe locuri din țară n-ar mai 
funcționa școlile, în lipsa înlocuitorilor. […] 
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se aplică practică 
unitară. 

- ADR Nord-Est şi 
Banca Mondială 
oferă sprijin 
universităţilor 
pentru valorificarea 
rezultatelor 
cercetării în 
Regiunea Nord-Est 
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- Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est derulează în 2021 cel de-
al doilea apel al Programului de Valorificare a Rezultatelor Cercetării 
(RVP 2.0) pentru identificarea proiectelor de cercetare cu potențial 
ridicat de comercializare din Regiunea Nord-Est și sprijinirea echipelor 
de proiect aferente în vederea consolidării cunoștințelor și capacităților 
pentru a-și avansa propriul proiect către un nivel mai ridicat de pregătire 
tehnologică (TRL). 
[…]Proiectele au fost selectate din cadrul următoarelor universități din 
regiunea Nord-Est:Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea 
de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi”, Iași, și Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava. 
La finalul acestui program, preconizat pentru luna decembrie 2021, 
echipele își vor dezvolta abilitățile antreprenoriale necesare pentru 
facilitarea accesului pe piață a rezultelor cercetării și vor avea 
oportunitatea de a-și prezenta proiectele în cadrul unui Demo Day, cu 
scopul de a le promova potențialilor parteneri și investitori. 
Ca parte a pregătirii echipelor, ADR Nord-Est organizează un workshop 
online destinat îmbunătățirii caracterului comercial al proiectelor 
propuse, cu ajutorul echipei de experți din cadrul Băncii Mondiale. 
Echipele de cercetători vor avea ocazia să parcurgă elemente de 
management strategic, marketing și proprietate intelectuală, lucrând cu 
instrumente precum Lean Canvas, pentru a-și rafina modelul de 
business. Workshop-ul se va derula pe parcursul a trei zile, în datele de 
20, 22, 24 septembrie 2021, cu participarea tuturor echipelor selectate. 
După workshop-ul introductiv echipele vor primi sprijin în continuare 
pentru o perioadă de 3 luni sub forma unui program personalizat de 
coaching individual. 

Daniela 
Micuțariu 

„Dostoievski şi 
filonul creştin de 
creaţie”, simpozion 
internaţional 
organizat de 
Arhiepiscopia 
Sucevei şi 
Rădăuţilor 
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- Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al 
Sucevei și Rădăuților, Sectorul Cultural al Centrului Eparhial Suceava 
organizează joi, 23 septembrie 2021, Simpozionul Internațional 
„Dostoievski şi filonul creştin de creaţie”. În cadrul acestei întâlniri vor fi 
prezentate diferite teme care îl vor avea în centru pe Feodor Mihailovici 
Dostoievski, unul dintre cei mai importanți scriitori ruși, anul acesta 
împlinindu-se 200 de ani de la naștere și 140 de ani de la trecerea sa la 
cele veșnice. 
Moderatorul evenimentului, transmis Online pe pagina oficială de 
Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va fi domnul lector univ. 
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dr. Călin Horia Bârleanu de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. 
Directorul Centrului Rus de Știință și Cultură din București, domnul 
Mikhail Davydov, va deschide lucrările simpozionului cu studiul 
„Dostoievski ca un simbol al literaturii ruse în străinătate”. Despre 
„Viziunea religioasă a lui Dostoievski. O recitire contemporană” va vorbi 
doamna conf. univ. dr. Camelia Dinu, membră a Departamentului de 
Filologie Rusă și Slavă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, 
Universitatea din București, iar domnul prof. univ. dr. Leonte Ivanov, de 
la Catedra de Slavistică „Petru Caraman” a Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași va susține prelegerea intitulată „Corespondența scriitorilor 
ruși ca sursă pentru înțelegerea operei lui Dostoievski. Despre păcat”. 
„Sindromul Dostoievski sau psihopatologia actului mistic creator” va fi 
lucrarea prezentată de doamna prof. dr. Emanuela Macovei din Târgu 
Neamț, în timp ce doamna conf. dr. hab. Ludmila Bejenaru de la Catedra 
de Slavistică „Petru Caraman” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași va vorbi participanților la simpozion pe tema: „Testamentul literar 
al lui Dostoievski despre vocația profetică a lui A. S. Pușkin”. 
În continuare, doamna conf. univ. dr. Marina Vraciu de la Facultatea de 
Litere, Departamentul de Limbi și Literaturi Străine, Catedra de 
Slavistică, a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, va prezenta 
studiul „Un model (și) pentru Feodor Mihailovici Dostoievski (1821-
1881): viața Sfântului Cuvios Serghie din Radonej”. 
Domnul conf. univ. dr. Gabriel Mardare de la Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău va susține lucrarea cu titlul „Între Egologie şi 
Teologie. «Umbra» lui Dostoievski în Caietele lui Cioran”, iar despre 
„Dualitatea imago-ului feminin dostoievskian: între statutul decăzut și 
rolul purificator” va vorbi Ozana Ioana Ciobanu de la Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

 

 


