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ACTIVITAl'l'A INSTITUTULUIrm LINGVISTICA,
rSTOH.lELITEHAHA ŞIWOLCLOH IN PEHIOADA ] 974·-1976
1. Ar-Livitatea
de cercetareştiinţificădesfăşuratăin aceastăperioadade specialiştiiin domeniulştiinţelorfilologicedin Iaşi Cifost orientată pentru a răspunde Indrurnăr
ilor conduceriisuperioarede partid şi de stat cu privire la integrareaînvăţămînt--.'cercetare- producţie.
1.1. Dezvoltindu-seformele de colaborare deja existente între cercetătorii
din colcctivclcfostului Centru de Iirigvistică,istorie Iiterară şi folclor şi cadre
didacticede la Facultateade filologiea Universităţii"Al. 1. Cuza",s-au organizat colectiveşi sectoarede cercetaremixte, care colaboreazăla aceleaşi teme,
aparţinîndplanuluide cercetareunic. In unele colectiveau fost induse şi cadre
didacticede la catedrelede limbi modernede Ia celelalteinstitute de învătămint superiordin Iaşi, după cum unele teme de cercetareale catedrelorau fost
preluate în planul de cercetareal Institutului.Paralel, s-a organizat,în cadrul
practiciistudenţilor,iniţierea acestoraîn munca de cercetareşi participarealor
efectivă în rezolvareaunor operaţii privind documentnrr-a
i or'garrlzaren
materialului.
1.2. Temelemai importantela care colaboreazăcolective de ·,t·el'ceUttori
si
cadre didacticesînt NilLR. Moldovaşi Bucovina,Dicţionarulliter.âtllriiromâne
din secolulal .XX-lea,Arhiva.de [oiclor il Motâoi:eişi Buccnnriei,'.Dicţionarul
toponimieal MoLdovei Bucovinei,Atla,mllimbilorEuropei.Folosindu-seexperienta urumulată:in
Dicţionaruluiliter-aturii1'o'/7l.âne
diela migini pin(I
la 1900..s-a programatIntocmireaunui DicJ.ioTlar'
al literaturutrr sln1ineîn Rornânia.Lu('rarea hi propune să înf{{pşezesintetic toate relaţiile existenteintre
Iitc-ruturar-ornânai celelalteliteraturi, din cele mai vechi timpuri pînă în prezent: traduceri,editarE'ain originala operelorunor autori străini, studii, monoJ.;rnJii,istorii literare,tratate, VOI'fi prezentateraporturuede influenţă,de reccptare reciprocă,paralelisme,circulaţia unor mitur-i,teme. motive literare etc.
D-ic/-ionarul
[i.feraturi!oT
străine in Româniase elaboreazăde cadre didacticede
la catedrelede limbi străine de la Universitateşi de la celelaltemsl.itutcde învătămint superiordin Iaşi. La elaborareaproiectuluilucrării, la organizareadocumentăriişi a celorlalteoperaţiipregătitoareau luat parte şi cercetătoridin coIectivulde istorieliterară..
1.:3.Temelede cercetarela care lucreazăcadre didacticede la catedrelede
limba româniişi de limbi străine sînt: Tratatul de istorie a limbii mmâne,
Limbaromân(lin secolulat XVIII-lea,Direcţiişi curenteîn critica francezăcontemporană,Derivareaîn limbile slaue, Economiaverbuluiin francezăşi 7'Omână
(studiu coutrastiv),StilisticacompC!rată.
a limbii Tuse şi a limbii române. Catefloriilegramaticale,Dictionarde sinonimeal limbii engleze, Dicţionar medical
poliglot,Dicţionarpoliglotal industriei.uşoare.
2. în cele ce urmează,ne VOmreferi, in primul rînd, la principalelerealiz,ilridin cursul anilor 1974-1976Ia temelerealizatepe bază de contractecu Prczidiu] AcademieiIt.S.România şi. cu Ministerul Educaţiei şi Invăţămîntului.
2.1.Color-tivulde loxicogrnfie,alcătuit din cercetătorii Corneliu Morariu,
Doina Cobeţ,VictoriaZăstroiu,EugeniaDima,Ioan Oprea, HodicaCocîrţă,Ho-
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clicaRadu, Maria Vişoianu,CristinaF'loroscuşi CnrrncnPamfil.care colnborcava
la Dicţionarullimbiiromâne(DLR),a continuatredactareaarticolelorde Ia .litera
V, realizîndun numărde aproximativ1400de pagini,
In 1975a fost predat la tipar volumulconsacratliterei .;;,redactat de Des"
pina Ursu, CorneliuMorariu,Zamfira Mihail,VictoriaZăstroiu, Maria Dcutsch,
DragoşMoldovanuşi DoinaCobeţ.
2.2,La tema Noul Atlas lingvisticj'omân,pc regiuni.Moldovaşi Bu.ccnruui,
după incheiereaanchetelorcu chestionarul(1974)au fost:continuatc anchetele
pentru înregistrareatextelor dialectalo(s-au făcut. în total. 70 de anchete).S-il
încheiat,de asemenea,redactareaşi scriereapc hîrtie de calc a hărtilor lingvistice (105)şi a celor interprctativemarginale(30)din primul volum şi s-a trecut
la elaborareahărtilor sintetice.Au fost redactatetextele în care se prczint.irăspunsurisub formă de materialnecarioqrtiiiat(129).Paralel,au fost redactatetextele de. prezentarea localitătiloranchetate, care, împreunăcu datele generale
asupra NALR.Moldovaşi. Bucovina,urmeazăsă fie publicateintr-un volumintroductivredactat de cei cinci anchetatori(V. Arvinte,St. Dumlstraccl,L 1"101'e<1,
I. Nută,A. Turculeţ).
A continuatoperaţiade transcrierea textelor dialectale (cea ;';00de pagini)
si de extragereşi prelucrarea fişelor pentru glosareledialectalo(DoinaHreapc.i,
H. Bîr'leanu,CeciliaZoler),din care un prim volum,consacratsuduluiMoldovei,
este în bună parte redactat (litereleA-P). Un număr de texte transcrisefonetic
au fost furnizatepentru A.ntologiajonetică a limbii române,care se realizeaza
la Institutul de cercetărietnologiceşi dialectologicedin Bucureşti(redactorros..
ponsabilAndreiAvram).
2.3,La colectivulde istorie literară a fost încheiat Dic/i.onaru[literaturi,!,
românede Laoriginipînă La 1900,care, În prezent,se află sub tipar la Editura
AcademieiR.S.România(redactori: Al. Teodorescu,Dan Mănucă,Remus Z[lStroiu, Lcon Volovici,Gabriela Drăgoi, Stănuta Creţu, Algeria Sirnota, Rodica
Şuiu, ConstantinTeodorovici,Maria Teodorovici,Lucia Berdan, Lucia Cireş, Ion
H, Ciubotaru).Volumul,însumîndpeste 4000 de pagini, cuprindearticole despre
autori, reviste,opere anonime,traducători,societăţiliterare şi o listă a autorilor
străinicare au fost traduşiîn Româniapînă la 1900.
Din 1975se lucreazăla Dicţionarulliteraturiiromâ.nedin secoluLal XX-[ea,
cu o structură similară,care se realizeazăîn colaborarecu catedra de literatură
română de la Facultateade filologiea Universităţii"Al. 1. Cuza",Iaşi. Realizîndu-se sarciniledin contractelepe ultimii doi ani, au începutlucrarilede Iişare a
bibliografiei(volumede istorie şi critică Iiterară, memorialistică.
periodice)pentru anii 1900-1976.Au fost parcurseaproximativ:300,000
de pagini,oxtrăgmdu-se
cea 90.000de; fişe, şi a fost începută organizarea fişierului şi a indicelui de
articole.
2.4.Cercetătoriicolectivuluide folclor,Ion H. Ciubotaru,Lucia Berdan,Lueia Cireş şi Silvia Ciubotaru,care lucreazăla A.rhivade folclor a Mouloueişi
Bucovinei,au făcut cea 100de anchetefolcloriceîn tot atîtea localităţidin Moldova şi Bucovina.ColecţiileJlrhivei s-au îmbogăţitsubstanţialcu materialedocumentar.econstînd din: texte folcloriceînregistratepe bandă de magnetofon,
chestionareşi caiete'de anchetă completate,fotografiialb-negru,diapozitivecolor
şi filme etnografice.ln vederea organizăriişi sistematizElrii
cît mai judicioaseil
materialuluicules, s-au transcris şi au fost clusificatepeste 200,000de fişe din
200de caiete-chestionar.
Muzicologii
Florin Bucesc\lşi ViorelBîrleanu,profesori
din învăţămîntulmediu,au transcris de pe benzilede magnetofonşi au transpus
pe fonograme-tipun număr de 450de melodiipopulare.
Pentru temele individualeînscrise în plan, ITalea .'jlomuzu.lui
Mare. Monografie folclorică(Ion II. Ciubotaru),Balada în Moldova(LuciaBerdan),Colindrr
în Moldova(LuciaCireş)şi Strigăturaîn Moldova(SilviaCiubotaru),s-a Încheiat
faza de documentareşi se lucrează,în prezent,la redactareastudiilorşi la alc<ltuirea antologiilorrespective.
2.5.lncepînddin anul 1975,s-a constituitun colectiv(formatdin 2:3de cadre
didacticeşi cercetători)care urmeazăsă elaborezeDicţionarultoponimieal Moldovei şi Bucovinei.Pe baza unor convenţiide colaborare,numarul colaboratorilor a crescutla 35, pentru realizarealucrării fiind cooptateîn colectivulde cer-
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cetare cadre didacticede la Universitateadin Galaţi !îi de la Institutelepedagogice din Suceavaşi Bacău,precumşi profesoridin îrivătămîntulmediu şi general din judeţeleGalaţi,Neamţ şi Botoşani.Cu sprijinul cercetătorilordin colectivul de dialectologiede la Institut, s-a făcut pregătireacolaborutorrlor
în vederea
of'cctuari!anchetelor(metodade lucru, sistemulde transcriereIonctică).S-a făcut o anchetăde probă,în care Drago» Moldovanua prezentatmetodade investigaţie cu chestionarulşi harta, într-un punct de maxună dificultate (zonă de
munte,bilinnvă).
i\. fost elaborat proiectuldicţionaruluişi programul.de lucru, prezentateÎntr-o machetă.In cursul anului 1976s-a desfăşurato amplă acţiune de adunare şi
fişare a bibllograftei,la care au participat,în perioadelede practică,şi studenţi
de la Facultateade filologic,care au extras material din caietelecu răspunsuri
rezultatedin ancheta indircctăorganizatăde Institut între anii 1969-·1970.
In cadrul sarcinilor din contractulîncheiat cu Prezidiu] AcademieiR. S.
România,în anul 197G,8··a elaborat macheta Dicţionarul.ui,s-au realizat CC,'l
10.000de fişe cu materialtoponimieextras din diferite izvoare (documente,hărţi
otc.)şi s-au efectuatanchetedefinitiveîn opt comuneşi oraşe.
2,G.La terna Neologismele
limbii l'omâneîn peTioada1760-1860, realizată
de N. A. Ursu şi DespinaUrsu, a continuatredactareaReperioriuluide cuvinte
şi.forme al lucr-ăr-ii,
cu literele c, Ii, t, 1, J, K, L, NI, N,O, P, R.
2.7. In anul 19'15s-a Incheiatredactareastudiilor monografice 7'oponimia
l'omâneascăpersonulc(DragoşMoldovanu)şi Gindi7'(!uestetică a lui Lucian
Btaoa(Dlrnitr
ie Costca).
il. Colaborărileinternationaleale membrilorInstitutului se concretizeazăîn
participareala realizareaunei lucrări de geografielingvisticăiniţiată de UNESCO,
Atlas LinguarumEuropue,la care sînt antrenaţi lingvişti din toate ţările Europei, reprezentatide comitetenaţionale,şi în elaborarea;în cadrul unei convenţii
de colaborareştiinţificăa Universităţii"Al. 1. Cuza" din Iaşi cu Universitatea
"AlbertLudwig"din Freiburg1. Breisgau(R.F.G.l.a unei ediţii revăzuteşi adăugite a Dictionarului-român-fjerman
al lui H. 'I'iktin.
3.1. Membriiicscni ai Comitetuluinational român pentru A.tlasullimbilor
Europei,V. Arvintc 'ii Stelian Dumistrăcel,au luat parte la şedinţeleconsacrate
stabilirii reţelei de puncte, întocmiriişi definitivăriichestionarelorşi discutării
sistemuluide transcrieref'onetică.Au fostefectuateanchetede probă.
3.2.Colectivulde la Universitateadin Iasi care va lucra li redactareaDicţion,aruluirom.ân-fjerman
al lui H. 'I'iktin.alătuj t din cadre."didactice(Corneliu
Drmitriu. A. Turculet,1. Lobiuc, Certrud Sauer) şi cercetători Iexicografi(I.
Oprea,CarrnenPamfil,Cristina FIorescu),a efectuat o serie de lucrări pregătitoare, pr-intrecare proiectul dicţionarului,principiile de redactare, alcătuirea
bibliografiei.ClI prilejul colocviului.Romanitatca orientală - continuitate şi
civilizaţie"(v, mai jos),în cadrulunor şedinţede lucru,propunerilepărţii române,
ca 'ii un număr de articoleredactatede probă, au fost discutatecu colaboratorii
germani,prof. dr, Paul Miron,prof. dr. Hans-Mar
tin Gauger',elI'.Rudolf\Vindisch,
Eba Llider.Incepinddin anul 1977,lucrareava Ii inclusaîn planul de cercetareal
Institutului.
'1.Hezultatelemunciide cercetareau fost prezentateîn şedinţeleelelucru ale
colectivelor,în şedinţelede comunicăriale Institutului,cu ocaziaunor congrescşi
colocviidin ţariI şi de p(ste hotare,ca şi a unor simpozioane
organizateîn colaborare cu Filiala Ia,şia AcademieiR S. Romi'tnia,Comitetuljudeţean laşi pentru
Culturăşi l'c1ucaţie
Socialistă,TeatrulNaţional,:VasileAlecsandri".
4.1.In perioada1974-1976,la Instituts·au organiz8.t,în continuare,discuţii,
comunicări,prezentăl'ide cărţi. N. A. Urs\1,din colectivulde lexicologie,
a susţinut
comunicareaDin non despreinter]l-retarea
9Tafhi.chiriliceTOmilneşti
(publicatăîn
..Limbaromână".XXV,1976,5). tncolectivul de lexicologieau prezentatcomuni··
cări, note şi recenziicerectiitot'ii:VictoriaZăstroiu,Doina Cobeţ,EugeniaDima,
CristinaF!ores(:u.Cm'mt'nPamfil,1. Oprea.. Asemeneasedinţe au avut loc, lunar.
şi la colectiveleeleistoi'ieliterară şi folclor.unde s-au discutatcele mai noi apariţii C'ditoriale'
-'- lucrărt de..istorieşi teorie literarLl'ii s-au expusrezultatelecercetArilorindividu<lle,
l'eferitoărela diferiteaspecte'ale istorieiliterare (Al.Teodorescu,
Dan M;'\nucă,Florin Faifer, Luda Berdan,ConstuuţaBllzatu,Lucia Cireş,Silvia
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Ciubotaru,1. H. Ciubotaru,RodicaŞuiu, Maria Teodorovici).
Aufost trecute în revistă rezultateleschimburilorde experienţă,ale specializărtlor,
precumşi ale unor
viziteefectuateîn strătnătatc(Al.Teodorescu,
DanMănucă).
4.2.In şedinţelede comunicăriale Institutuluidin anii 1975-1976au prezentat
comunicări:prof',dr. dac. G. Ivăriescu(LimharomânâHtemrâîn sec,al XVIII-lea),
prof. dr. doc,G. Istrate (Uneleşi cînd s-a Jonnat Limbaromânăliterartl?),prof. dr.
V. Arvinte(Nurneleetnic 1"()rnâ n şi crearea denumir-iistatului naţional .Ro m (În ia), N. A. Ursu (DosojteineC111wscut),
Al. Teodorescu(LucianBlaga şi cultura
populari!românească)şi Dan Mănucă(Articoleneclmoscuteale lui Titu MaioresclI,
p1iblicate
în revistegermane).
4.3.în anul 1974,s-a sărbătoritprintr-o şedinţă de comunicăriîmplinireaa
350de ani elela naştereacărturaruluiierarh Dosoftei.In acest cadru,N. A. Ursu
a vorbitdespre Psa!miilui Dosojteiin cultUl"(!
Tomâneascli,
iar Florin Buccscuj
ViorelBîrleanudesprePsalmiilui Dosoiiei în JolcloT1L[
muzicaL.
La sărbătorireaa
75 de ani de la naşterealui G. Călinescu,au prezentatcomunicăriAl. Teodorescu
(Ibrâi!eanuşi Ci!Hnescu)şiFlorin Failr-r (GeorgeCălinescu- dramaturg).Tot în
][J74s-a organizatun simpozionpe teme de dramaturgie,dedicatceleide a XXX-a
anivorsărta Eliberăriipatriei şi Congresuluial XI-lea al p.e.R., în cadrul căruia
ali contcrenţtatAl. Teodorescu(Cuvîntintroductiv)si FlorinFaifer(Treizecide ani
de dramaturgieromâneasci!).
La sesiuneade cornunicăriconsacrată,în HJ75,creaţiei
xadoverriene,
Florin F'aifcra prezentat lucrarea Krprcsi.aclmmaticăCioperei lui
IvI.Scuioceanu,
iar in cadrul manifestărilor"Sadoveniana"
- 1975,organizatede
Comitetulpentru Cultura i EducaţieSoeialist{\al. judeţuluiNeamţ,Dan Mănucă
il vorbitdespreLiricşi epu:în romanul"NicoadlPoicotusă",
In H)7G,
la sesiuneacomemorativă
dedicatăÎmpliniriiil 75de arii de la moartea
1ui V. A. Urechia,organizatăele Comisiapentru istoria ştiinţei a AcademieiR. S.
România- Filiala Iaşi, au prezentatcomunicăricercetătoriiRemusZăstroiu(Activitatea pubUcistictl
a lui V.. A. Ureciiia]şi GabrielaDrăgoi(Operaliterară a rui
\1. A. Urectiia
ţ. Cu prilejul împlimriiil 2GO
de ani de la moartealui AntimIvireanul, Al. Teodorescua prezentatlucrarea AntimIvircamll- scriitor.Activitateade
istoric literar şi scriitor a lui VasileBogreaa fost evocatăele Al. Teodorescula
sesiuneacomemorativă
elin28 octombrie1976,consacratăîmpliniriia 50 de ani de
la moarteaacestuia.La 3 noiembrie1976,N. A. 1jrsuCiprczt'ntatla cerculele.filologieal Facultăţiide limbi!,.;iliteraturaromânădin BucureşticomunicareaDebuWI
literar(lIlEi.Dosoftei.
4.4.Reprezentanţiai Institutuluiau fost prezenţi,de asemenea,la o serie de
întîlniriştiinţificedesf{lşuraLc
în ţară sau peste hotare.StelianDmnisfrăcela participat la Colocviulde dialectologiefranco-rom<'lll
de la Aix-en-Provcnce
(12--13
aprilie 1974)cu comunicareaPlwnet1sTnes
pcrceptiblesci nOIl-percepUbles
pour I'informal.eurel: Ies result.afsde I'enquCtedialecl:ole(publicatflîn AcieIeColocviului,
1!176),
şi la al XIV.-leaCongressointernazionalede Ungu.isti.cCl
e filologiaTomanza,
Napoli(15-20 aprilie l}J74).
La sesiuneatiintifici anuale1a Cel'elllllide lucru al
Asoci(lţillsaşilortransilvănenidin R..F'.G.,
Bacl-Godesberg,
octombrie.1975,V. Ar
vinte a prezentatcomunicareaDie Bn/wicldnnuder Germanist:ik
an clerUnivcrsitiit
Ictssy:TraianBratu und Karl KUrtIGcin,iar la Colocviul"MihaiEminescu",organizat de Institutulpentru relaţii culturalecu st6iinătateadin Stuttgartşi Societatea
"MihaiEminescu"de la FreiblJrg,în noiembrie1975,comunicarea
Eminescu.
(JIsSprachschijpfer.S-a participatla colocviileorganizate,în colaborare,ele UnivE'l'sitatea
"AI.I. Cuza"din Iaşi şÎ societatea"MihaiEmineseu",de pe JîngăUniversitatea
"AlbertLuelwig"din Freiburgi. Br. La al XV-leacolocviu,cu tema·"Româniii
marea" (Mangalia,22-28 septembrie1975),SL Durnishăcela prezentatcomuni··
careaMărturiiIingvi,ticeaLemişcăriipăstorilOrtmnsHvi!neni
spre D1wăreşi Marea
Neagnl,iar la celdeal XVI-leacolocviu,,.Romanitatea
orientală- continuitateşi civilizaţie"(Iaşi - Suceava,20--26septembi'je1976),au susţinutcomunicăriDan Mi'inucă, Paşoptiştiişi conştdinţ;a
naţiemalâ- J. MaioreSCtl
i DragoşMoldovanu,
FoJ'rrwţiilepre-morjol,ogice
din limba românăveche din perspectivăromanicăşi balcanică.Cu prilejul celui eleal III-lea Seminarbienal al filmuluietnograficşi fol-,
doric (cu participareinternaţională),care a avut loc la Timişoara,in octombrie
1974,la propunerealui 1. H. Ciubotarua fost organizatădezbatereacu tema Filmul
ca modalitatedc cercetarea fo!clomluişi etnograjiei(rezultateleau fost publicate
în "Convorbiri
literare",1974,12),

CRONICA
. .5.Paralel cu "realizareaIucrărilor de plan, cercetătoriiau desfăşurat() bogată
actJYltalr;
e.dlonall şi publicistică.Au publicatvolumeDan Mănucă(Criticaliterara)lLnlmtsta,Iaşi, Junimea,1(75)şi LconVolovici(Apariţiascriitoruluiîn C1Lltum
romaneasca,Iaşi, Junimea,1(16).Au Întocmitediţii N. A. Ursu (Dosoftei,Psaltirea
in l:ersllri.- 167:1,
ediţie critică,Mitropo
lia Moldoveişi Succvci,laşi, 1974)şi Ion
Nută (1\. Larnbt-i
or, Studii de lingvisticăşi fOlcloristicrl,
Iaşi, Junimea,1976).Au
colaboratcu studii, articole.note, la diverse reviste de"specialitateca şi la alte
publicaţiiperiodice:N. A. Ursu,Verimriale lui Dosofteiatribuitelui MironCostin
(,.Limbaromână",XXIII, 1\)74,2). PrimeleI.raduceriromâneşt.idin Nlo!iere("Cronica'',X, 1975,1),Un romanfranceztradus în secolulal XVIlI-lea(id.,nr. 14),O
satiriia LuiLorenzo PignottipreiucraiăciecomisulVasilePogor(id.,nr. 23),O scrisoare ineditiia lui ArecliJ)onicicătre VasileAlecsandri(id.,nr. 30),Mumuleal!uşi
AthollllsieHrisiopol(id.. nr- :,(1),TraduceriT()J)ulne,<;ti
necunoscutedin clasiciiantici
(id.,nr. 40),Un autoţnaţneCllltO.\·Cllt
al logofătuluiGlceoruactu:
(id.,nr. 43),Dosojiei
neeunos(ut(id.,XI. 1\)7(1,
nr. G),ScarlaiBarbuTîmpeanu,traducrltordin Ovidiu(id.,
nr. 1'l)şi O comedienecunoscutc1
a lui AleellJ)ollici(id.,nr. 21); StelianDurnistt-ăcel, G les Ilci. p ras 11i c, î TIcir ă s n i în vorbirea popu!an1("Studiişi cercetări
lingvistice".XXVI,1975,4) :;;iNoul A.t;lasHnqvisţicmmân, pe regiuni.]l;folciova
şi
Isucovina.Problemeale elabonlrii(,.Limbaromână",XXV,1976,5); DragoşMoldovanu, L'esoierismebaroouedans la composilion
de L'"Histoire
hU:1'ogliphique"
(.,Dacoromania.Jahrbuchfi..irljsUicheLatiniLăL",
Freiburg-Munchen,
II, 1\)74),
De l'intel'penetrationdes .ystemestoponymiques("BeilrLige
zur Namf-,nforschung",
MUl1ster,
1\)7:1,
2) i Sintaxanal'aiivtL
a "Istorieiiel'oglljice"
: st1'uct1lriIe
cUslocate
("Revistade
istorieşi teorieliterară",XXV,}\l7G,
1); Florin Faifer,'lonlache Golescu(.,Convorbiri liteI'arc",HJ74,2), Un precursor,Cezar /JoUiac:(id., nr. :3),Despreteatru l'lli
G. CMinescu(id., nI'. 7), Intre "etic" şi "estetic"- teatrul Lui Paul Everac
L.Cronica".IX. 1\)74,1), Tandreţeamizantropiei(id., nI'. 5), Un teatru romanţios- MirceaŞtefrlnescu
(id.,nI'.\)),P1Lterea
şi adevăT1l1
teat7"ului
politic(id.,nr. 15),
Ion B(lieşu- 'intre comedieşidrarnă (id.,nI'. 26),Treizecide ani de dramaturgie
româneascrl(id.,nI'. 36),Opiniidespre dramaturgie(id., nr. 51),EvoluţiapersonajuLuiîn dramaturgie(id.,X, 1\)75,8), TeatnlLhLiD. R. Popescu(i.el.,nI'. 23),O para-o
boUr(l condiţieiumane- teatru! Z.uiMarinSore.cu (id.,nI'. 37),SugestiaautenticUăţii(id.,nr. 42); J. H. Ciubotaru,Prima ediţ.ieelefolclorMihaILupesc:u
("Convorbiri literare",1975,7); DoinaHreapci'i.,
.Anchetele
pentnl,cu.lege1'ea
teJ.·.elordialectale.
A.spectemetodo!oqice.
("Limbaromână",XXIV, 1975,2); Rodica:Şuiu, Exp1'esia
poeticrla "Psaltiriiîn 'versuri"a hLi!Josojtei("Cronica",IX, 1,974,43); Carmen
PamfiJ,Un rnomentîn istoria limbiiliterare (..Opinia",I, 1974,7)'şi Limbajulemi..
nescian(id.,II, 1975,1·--2).Au mai publicatdiferiteînsemnărişi recenzii,în "Cahiers roumainsd'E,tud('slit.Lh·aires",
"NULropolia
Moldoveişi jSucevei","Convorbir'iliterare"şi "Cronica",DanMănuc[t,HemusZăstroiu,Leon Volovici,Ion Nuţă,
SilviaCiubotaru,LfI. CiubolnrL1,
Hodica$uiu.
Membriicolectivuluide folclorau sprijinit activ realizareaunor emisiuniale
studiouluieleradio Iaşi ("Pe-ul1piciorde plai")şi Bucureşti("Mioriţa"),
la care au
colaboratcu schiţemonograficeasupra unor zone,i?,HlUri
şi speciifolclorice,por·trele de informatori,prezentăride cărţi etc. Cercetiitoriidin Institut au participat
de asernenea.la realizareaunor emisiunicu caracteristorico-literarşi de cultivare
Ellimbii.
6. Şi-au susţinutteza în vedereaobţineriititlului ştiinţificde "doctorîn fillogic"cercetătoriiDan Mănucă(Cr·iticaliterară junimisM- 1863-1885,
la 2 apnlie 1\)7<1),
StelianDumistrăcel(Neologismul
în graiurilepopulareTomâneşti,
pe baza
ALR,la 15iunil.'1\)74),
LeonVolovici(Scriitorul.Apariţ'iaşi evoluţialui în perioada
de constituire(1Hterat1lriiromânemoderne,Ia 17 !"lai1975),DragoşDI'acu-Moldovanu (Influenţeumanisteşi ba.roce'În stilul hâ DimitrieCantemir:Struct1lrilesintacticerlislocate,Ia 27decembrieHJ76).
7. In 1974,Dan M8.11ucă
a efectuatun stagiu de specializarede trei luni în
Franţa. în lunile mal-iulie 1\)75,SlelianDumistrăcc1
a făcut o vizită de studii în
R.F'.G.(Universităţiledin Tubingen,li'reiburg,HeidelbeI'g,Bonn),cu un stagiu la
Universitateadin MarburglLahn,pentru dOCLlmcntan
în problemaatlaselorregionale gem1ane.
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8. In perioada1974-1976.
Institutula fost vizitat de prof. J.-Cl.Bouvicr,proredor al Universităţiidin Aix-en-Provence,
prof. CorradoGrassi,de la Institutul
de dialectologie
italianăal Universităţiidin Torino,prof',J. Cremonade la Universitatea Oxfordşi A. K Grcen,de la Institutul de studii folcloriceşi dialectaleal
Unlvcrsltăţitdin Leeds (Anglia),prof, KovacsIstvan,de la Universitateadin Debreccn şi dr, GyorgyMartin,şeful scct.eide etnografiede la Academiade ştiinţe
din Budapesta,prof, dr. CharlesM. Carlton,elela UnlversitatcaRochcster(S.U.A.),
prof',cir.HugoPlomteux,elela UniversitateaelinLr-uven (Belgia),Maria Tuora, de
la Universitateadin Varşovia,di-,O.Buhociu,de la UniversitateaelinBochum,prof'.
dr. HugoSteg('l',prof. Hans-Mar
tln Gaugcr,precumşi prof. Paul Miron,dr. RudolI
Windischşi ElsaLUcie]'
de la Universitateadin F'reiburgLBr.(R.F.C.).
DoinaHreapctişi RoclicaŞuiu
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