
CRONICĂ 

ACTIVITATEA CENTRULUI DE LINGVISTICĂ, 
ISTOHIE LITERARĂ ŞI FOLCLOR DIN IAŞI 

IN ANII 1979-1980 

1. în cursul anilor 1979 --1980 cercetătorii Centrul ni de lingvistică, istorie literară şi 
î oiclnr au lucrat, pe bază de contracte, la un rmrnir de şapte teme, incluse în planul de stat sai: 
in planul departamental, cu rezultatele consemnate In cele ee urmează. 

1.1. La Dlcttonarul Limbii române (DLH), după încheierea redactării articolctor de la literele 
V, W, X, y, au inceput operaţlile de organizare şi Irnbogăţire a fişierului literei L, care urmează 
să fie redactată în intregime. S-au excerpl.at fişe din lucrări care "aparttn bibliografiei Dicţio- 
narului şi s-a alcătuit lista de cuvinte a literei. în ultimul trimestru al anului 198() s-a Început 
redactarea de articole de la această literă. Colectivul a fost format din cercetătorii Do;aa Cobct, 
Corneliu Morariu, Victoria Zăstroiu, Eugenia Dima, Maria Vtsoiaun, Hodica Radu, Ioan Oprea, 
Cristina Florescu şi Carrnen Pamfi!. 

1.2. La Dicţionarul toponimie al Moldovei, cercetătorii Dragoş Mol dovanu şi Vlad Cojocaru 
au continuat munca de adunare a materialului toponimie, efectuînd anchete in 85 de localităţi 
din judetele Bacău, Neamţ, Suceava şi extrăgînd cea 50000 de fişe din documente (editate şi 
inedite) şi ,din 21(\ hărţi vechi (secolele al XIV-lea-al XVIII-lea). S-au elaborat Normele de 
redaclare lexicografică şi s-a trecut la faza prelucrării materialului deja adunat snţj,Jorma art icn- 
Ielor de dicţionar (120 de paglni). fi 

1.3. La sfîrşitul anului 1979, a apărut, la Editura Academiei R.S. România, Dictionarul 
litera/urii române de la origini pînă la 1,900, elaborat de colectivele de istorie litJ'rară şi de folclor 
ale Centrului pe bază de contract cu Prezidiul Academiei H. S. România. Autori: Stănuţa Creţ.u , 
Gahrtela Drăgol, Florin Faifcr, Ion Lăzărescu, uan Mănucă, Algeria Simota, Rodica Şuiu, 
Alexandru Teodorescu, Constantin Teodor(.vici, Maria Teodorovict, LeoIi Volovici, Remus 
Zăstroiu (istorie literară), Lucla Berdan, Constanţa Buzatu, Lucia Cireş, Ion H. Cluliot ar u (fol- 
clor), Corneliu Morariu (norme Iextcngrntic«), Lucrarea cuprinde, În cea 1 000 de pagini Iorruat 
Iexlcon. 1 :lll articole, dintre care 731 sint consacrate autorilor şi 477 publicatiilor pariodtc e, 
Elogios primit de presa de specialitate, dictionarul a fost comentat In peste 70 de articole, cr 0- 
nici şi recenzii, apărute in "România literară", "Luceafărul", "Săptămlna", "Flacăra", .Amrt- 
teatru", ,Steaua". "RarnnriH, "Cronica", "Ateneu", !,Orizont" , "Scînteia". ,[:ra socialisti':', 
"România liberă", "Scînteia tineretului" ş.a. Revista "Convorbiri literare" a initiat o dezbatere 
amplă pe marginea lucrării, publicată în c.teva numere consecutive. 

Membrii colectivului de istorie literară elaborează, in prezent, Diclionnrui literaturii ro- 
mâne din secolul al XX-lea. partea 1: Autori, reprezentînd o continuare a Iucrâr i! anterioare. 
în anii 1\)79 1980, s-au contluuat operaţiile de doeumenta,e, prin extragerea informaţiilor 
din presa periudică ; au fost parcurse 800 000 de pagini de ziare şi reviste dintre anii 1890 ---1980, 
eompletlndu-se 1:{() 000 de fişe informative; s-a întregit lista de articole eu titlurile rexult.atc 
în urma docu.ncntării elin anii 1979-1980; s-au redactat şi revizuit 176 ele pagini artieole de 
}Jrobil; de asemenea, a fost alcătuit, multiplicat şi expediat un chestionar referitor la scriilorii 
elin perioada 1900 ---1950; s-au primit 52,) de r[lspunsuri, cuprinzînd infom!a\ii d( spre 592 de 
scriitori .. precum şi 385 ele fotografii. 

IA. La tema NOlll .Atlas lingVistic român, pe rc_qiuni. Aloldo{!(j şi Bucollina (NALH), un 
{:olediv format din cercetători şi eadre didactice (V.Arvinte, SteHan Dumistrăcel, Ion Nuţă, 
Ion Florca şi Adrian Turcllleţ) a continuat redadarea a diferite pru'p ale voI. al II-lea: hărţ.i de 
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diverse tipuri (1:37) şi texte cu răspunr.uri lll'fzenbte sub fornu'i de material necartograttat (112), 
Cu alt colectiv (Doina Tlreapcă. Horia Birleanu , Cecilia Zoler) 3 lucrat la pngătiren pentru 
tipar el vol, 1 de Texte di al eclal c (:3·15 de pagini definitivate şi 100 de pagini redactate pentru 
partea tehnică) şi a continuat transcrierea de tr x te şi prelucrarea lexi<:lilui regional pentru 
Glosar, S-hU efectuat, de asemenea, anchete suplimentare şi pentru tnreglstrarca de texte dia- 
Iect.ale (în 2·1 de localit.ătl). A rost definitivat. In vederea tiparului, voIumul introductiv la At.las , 
cuprlnz.ind Dale despre Localităţi şi in/imna/ori (420 de pagini). 

l.fJ. Cncetătorii cr.lect.ivul ni de c Lnografie şi folelor (Ion 1 I. Ciuhctaru. Lucia Bcrdan, 
Luciu Cireş şi Silvia Ciubnt.arn ) al! continuat să lucreze la tema Arhin« de [ol cl or a Moldouei 
şi Bucovinei şi Afollogr:J/'ii [oi el orice. '<IU cercetat peste 50 de lc<'alitf,ţ.i din Moldova si Bucovina, 
ob l.intn du-se un bogat şi valoros material documentar, ceea ee a insemnat sporirea colecţ illor 
Arliinci Cu aproape lG 000 de dDClnnente foldoriee, etnografice sau de m tă pnpul ar ă. reprezen- 
tînd piese folclorice tnrcgi;trate pc hc nzi, infornlfrţH de interes t'tnografie, fotografii alb-r.ccru 
şi diapozitive color, filme etnografice ctc. Operaţiunile de organizare şWn!ifică a colc{'ţiilor 
(tranSCTiercn ii sistematizare'l fişelOl'-clHsUollar, ccrnplet arca reglst rclor-Jnvcrtnr. j.rccum şi a 
Iisicrelor LcmaCec S[1U geografice) s-au dt sfi"şural ritmic:, pe măsura intrării matt'riale.lol' in ar- 
hlvă, a.lgu rtnrlu-se astfel consult.arcaoprruttvă a aeeslej importante surse de informatii pen- 
tru domeniul culturii populare. 

Pentru mOllografiilc folclorice ÎlslTlse în plan, s-au redactat următoa: ele capito'e : Ciut ecn! 
{unerur şi oeisul [u nebrt: pe Valeu Somnztilui Mare, Variante tipologia inedite ale baladei populare 
româneşti de circulaţie in Moidooa, Forme ale coţ intlulul ui in Mot.dcna, Rel aiiit c dintre coli tulu! şi 
riiuril e din ciclul familial, Repcrtoriui i cal'Oclcrislidle slrigâ/urii cOJ/wodâ de joc şi ValorI 
stilistice ale slligă/urilor din k!oidolJa. 

Colallcralurii externi ai colectivului. ctnomuzico!ogii Viorel Bîrleanu şi Florin Bu('cscu, 
au continuat opera\:iunile de tralJscrkre ti melodiilor de pe benzile de magnetofon. îmbogăţincl 
fiţi!'] ul j'ul1ogramdor-tip ('u încă ,00 de piese. 

1.6, in cadrul teIllei Istoria limbii romlÎne. Ncohgismelc in periooda J;'6()--1860 
(colaboratori N.A. Ursu .5i DEspinn lJrsu) s-a redactat partea a doua (50 de pagini dactilo- 
grafiate) a capitolului intitulat irnprllmllflll le.dcal in procesul II/odernizârii limbii române 
literare. pentru volulllui al V-lea din trd.alul de istorie a limbii rom{jne, La monografia 
NeolO[jismde limbii române in perioada 17iiO·_ .. 18GO li fost efectuată o subSUtll\ială docu- 
mentare suplimentară şi, parale!, Il I'ost introdusă în rcpfl"tor.iul de cuvinte şi forme al 
lucrării informaţia· adunală In ultimii aui (cea (iOO()() de fişe). 

1.7. Colahorări interna\ionale. Fentru AJlaslll limbilor rllropei (ALE; elllahoralori 
V. Arvinte şi Steliaf! Durn;străcel) an fost efectuate ::; anchete de probă cu cel de al 
doilea chestionar şi nu fost extrase şi preluerale răspunsurile la 2\J1 de înlrebări, in ve- 
derea aleiîtnirii fişelor de referin\.ă dimologică (s-a efectuat doeumentarea pentru răs- 
pum:nl'ile la 100 de lntrcbări). 

La ediţia a doua, rev{,zută şi aclăugită a Dictionarului român-german al lui TI. 
Tiklin. realizală Îneolabonm cu CniVel'silalca "Al1.1ert Ludwig" din Fl'eiblll'g i. Breisgau 
(lLF.G.) 811 participat la 111crilrile CIli"'li.Le, definitivarea listei de cuvinte şi redactarea 
propriu-zisă Il unor artieole de la litera A. al:lturi de cadre didactice (V. Arvintc, C, 
Frîncu, A, Turcule!.. O. Tcaciuc) şi un !Jumllf de ccrcelătGl'i (Vlad Cojocal'u, Cristina 
Florescll. I. Oprea). _ 

2. Modalitiiti de manifestare il integrării. In a1'am aetivităţ.ii {'oJecliveÎ{l' mixte de 
cercetAtori şi cad;e didactice carc au fost' lUenţ.ionate la temele prezentale anterior. au 
fost urmărite îndeaproape. prin consiliul profesoral al FaculUit.ii şi prin consiliul ştiinţifie 
al Centrullli, colnborarea şi sprijinul redpi'oC' între ('olectivele care ]'eaIizead. diferite t('m('. 
S .. a aeordaL asis L('n\:l ştiinţ.ifică, pentru elaborarea Dictionarului poliglot {cxli! şi a Dic- 
jion<lmllli medic!il l'omân .. /iullce: şi /,l'unce:-l'omân. colectivelor aparţinînd catedrelor ele 
limbi 1110c!rrne de la Institutul politehnic şi ele la Institutul de rnellicină şi farmaele 
din Inşi. 

A fost Jndrumată practica de cercetare ştiinţific:\. la Cel1lnJ; a grupelor de stlldfllţ.i 
de la Facultatea de Jilol()gie. In cadrul colectivului de lexieografic, studenţii de la dife- 
rite seeţii au contribuit la execrptarca materialului doculllPntar pCIl tru Dictionarul limbii 
române şi la alte operaţii, acţiuni cure :1l1 urmărit, paralel, ini1.ierel! ]01' în munca de 
cercetare. Pentru Dic!iollarlli toponim!' 01 j\Joldovfi. studenţii ali extras cca 50000 de fi'iC 
din volume de documenle. l'epertorii. indieatoal'c etc. şi au eontribuit în mod substnnţial 
la organizarea fişierului lucrării (alfabetizarea, corelaI'ca şi grnparea materialului toponim1\: 
şi cutopic), Cadrele didactice de la Facultatea de filologie a Universit[\ţii "Al. 1. Cuza" din 
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Iaşi. de la Universitatea din Galaţ.i şi din Invătărntnt.ul mediu care colaborează la temă 
au făcut anchete tn 43 de localităţi din judeţele Galaţ.i, Vrancea, Neamt, Suceava şi 
Botosani. De asemenea, au extras cea 50000 ele fişe din cstagrafiile (r dit ate sau lIWLt.!S- 
crlse) ale Mol dovci , din secolele al XVII I-Iea al XIX·lea. precum şi din monitoarele 
(sau buletinele) oficiale. 

3. Valorificarea rezultatelor obţinute în cadrul t.enwlor de cercetnre a avut loc 
şi prin prezentarea de comunicări Ia manifestări ştiinţifice organizate de Centru sau la 
care au partiei pat cercetători elin diferite colective. 

Intre 7 -8 deccmhric 1979, colectivul de istorie litcrară a organizat, În cobllorare 
ClI Asociatia scriitorilor din Iaşi, Comitetul .iudel.ean laşi de cultur-i şi edueaţie socialtst ă 
şi Socictut.ea de ştiinţe filologice (Filiala laşi), colocviul dedic'it Dicţioriorclcr literare ;;i 
locului lor I'n. cadrul culturii româneşti conl etn pot <1/1i'. Au participrt :Hi de spccînlişU din 
Bucurest}, Cl uj-Napoca, Timişoara, Iasi. Lucrările colucviul ui (despre care au apărut rrla- 
Ulri şi în pres a de specialitate) se publică in volumul de faţă al .,Anuarullli". 

Aniverstnd 225 de ani de la nasterea Jui Gh. Sineni, eoJccUve!e ele ist()l'ic ]iI,- 
rară şi· de folclor au nl'ganizat o manifest.are tiin\ ifică, ia care fUI vorbit Const. Tco dnro- 
viei (Gheorghe Şincai. Ptiuire generală) şi Silvia Ciuhnl.aru (PreoeI/pâr! de [ol clor În opera 
lui Gheorghe .';incai). Personali tutca lui Eftimie Murgu , la 175 de ani de la naştere, a 
fost eVf;eată ele Lr ou Volovici (lJ)UlÎ lui r:;rlimie Murou il! eul tur a româneascăr, Ioan 
Oprea (Jrfimic Ml/fgu la Academia Milulileană) şi Cllflen·Gabrida Parnfil (Ldeil e lin- 
gvistice ale lui n{Umie l11vrgll;ultimele douâ comunidlri sint publicate În \ olurnul de 
Iată al"Anuarului"). Cor.trlbu tia lui Alexandru Fhilippide în lingvistica rom[meosco a 
fost rclevată, cu prilejul împlinirii a 120 de ani de 13 naştere (mai 1979), de G. Ivănescu 
(B!apele gindirii li rumistice Il lui Al exundt u Philippide), Ioan Oprea (GindirCl1 lui Ale:c<1Ju!ru 
Philippide) şi C:1i!1l(')1.··Gnhrich1 Pamfil (Alexandru Philippid .)1 lJ!e!ÎoJi(Jrl!{ limbii ro- 
mâne 1;1 AcademieI). Împlinirii a 10n de ani de la transfcrllwrea "Societ!lţii Academice 
Homâne" în "AC:Hlernia Homânu" i-a [o,!. consacrat (martie 1979) un sirn.pozion la care 
au prezentat connlllicări Strlian DUlllistrăeel (Academia Românâ _. promotor. organLalor 
'i rcrJIiatol' al cercelărilor asupra limbii lIa!io!lolc), LI1. Ciuhotaru (Academia Română 
.i mllura popularâ) şi lVlaria Vi.':ioiallu ("Proicctu!" primului Dic!ionar al Academiei, ela- 
bora/ de A. T, Lallrian şi J.C. l11a,sim). A Il mai Iest ('vcenţi, ClI prilejuri anivffsarc, 
.\1. Eminescu (Luci a Cireş. !;minesell şi wllura popularâ), D. Caracostea (Ion H. Ciubotarl!, 
l,oc111 l/li D. CaraCos/ea în folclorislica românească). 

Colectivul de lexicografie a organiz?l disCllţi.Î ClI G. IdillCSClI. mfln]Hll COffSpOll- 
dent al Ac.ademiei H.S. Homânia, cu prilejul 3pm·il,.iei volumului lstoria lţmbii române .. 
şi ('U Sleli.an Dumhilrăccl, autorul volumului Lexic româlwsc. Cuvinle. mclil{ore, expresii, 
care a fost prezenlat de J'vlaria Vişoianu. , . 

În colaborare cu Filiala Iaşi a SocicLtiţii de ştiinţe filologice. s-a: organizal simpo- 
zionul l?S de afli de la naşterea lui Timotei Ciparill (martie 1()80). Au vorbit G. Istrate 
(Locul lui Timotei Ciparill In culfura româneasI<â), Dan '\Iănllcă (Timotei Cipariu poei). 
Carmell-GahrieIn. PatnfiJ (Jispecte ale teofiei limbii "n concepţia lui tilnolei Ciparill) şi 
Ioan Oprea (Colltribuţia lui Cipariu la formare'l terminologiei filozofice moderne). 

La simpoziollul Creali/Jilale. comUnicate, Cr!Hoaş/ere, organizat de Centrul de ştiinţe 
sociale al Universilă\ji ,.Al. 1. Cuza" (oclomhrie 1980). au prezentat comunicări Cristina 
Florescu (Dicţionarul limbii române. Sllporl inlorma/iol/c(/ interdisciplinar) şi Horia Bîrleanu 
(Aspecte ale tlezlJoltârii econ-Imico-sociale reflcelale în vorbirea popularâ), 

La "e"iull"a UmM şi dialec/. organizată de Societatea de stiinţ.e filologice, Comisia 
pentru cultivarea limbii a AC<ldemiei H, S. Homi\nia i Comitetul pentru cuI tură şi edu- 
caţ.ie socialistii al .iude\ului Caraş-Severin (Băile Ilereulanc, innie ·iulie 1979), Stelian 
Dmnisl.tăeel a susl.inut comunicarea Limhil li!erară şi dial(xf Î 11 mediUl şcolor. La sesiulJea 
j hili a rf'i sa de ani de la Întemeierea Jlrhive' de 1(){eloI" a Acodemiei 1/0171"·e (Cluj-N[lpOCa, 
septembrie 1980), I.H. Cillbotaru a prezentat comunicarea Cercclr1rile de teren şi importanta 
!()[ldurilor dOCUmentare elna/olcloria În cOl/cepţia praf'. p. Car(l!llOll. La Simpozionul naţional 
de dialectologie (Cluj-Napoca. octomhrie 1980). lon uţă a prezentat comunicaren Vechimea 
şi răspîndirea {ormelor de mai-mu/l-w-pcr{ect peri/j·aslic. 

4. in anul 1979 a ap,]rllt, Ia I':dilura Academiei R.S. HomiÎnin, f)iclionoml lite- 
rafurii române de la ori[JtIli pinâ la 1.91i1i (vezi 1.3). Au mai publienl volume Silvia 
Ciu!Jotarn (în cnlaborare eu Flori]] Bueescu şi Viorcl Bîrleanu), "BâlrÎncascl1". Doine, 
bocele, CÎntece şi jocl1ri din !Inu/ul RâdâLl{ilor, Iaşi, 1979 (voI. 1 din "Caietele Arhivei de fol-· 
der"), Sl.elian Dlllllistrăcel. Lexic românesc. Cuvinle, meta{ore. expresii, Editura ştiinţifică 



250 CRONICA 

şi enciclopedică, Bucureşti, 1980. Au Îngrijit ediţii: Ion Nuţă (JlmÎnlil'i despre G. Călinescu 
Editura Junimea, Iaşi, 1979, şi E. Lnvincscu, Mile. Bălăuca, Editurn Junimea, Iaşi, 1980), 
N.A. Ursu (Dosoflei, Dtnnnezăiusca liturghie, 1(179, Mitropolin Moldovei şi Sucevel, Iaşi, 
1980), Dan Mănucă, în colaborare Cu Horst-Helge Fassel (Iacob :"iegruzzi, Jurnal, Editura 
Dacia, Cluj-Napoca , 1980), I.lL Ciubotaru (Folclor poetic. Cîntece şi siriqăluri din judeţul 
Botoşani, Botoşani, 1980). 

Au colaborat cu studii, articole, nole şi recenzii la publicaţii de specialitate şi 
reviste literar-culturale cercetătorii: l'\.A. Ursu, Cine a [ăcui prin/a traducere rotnânească 
a operei lui Dimitrie Cantemir, DescriptioMoldaviae? ("Cronica", XIV, 1979, 5), Versiunea 
românească necunoscută a geografiei unioersalc a lui Ciooanni Batem ("Cronica", XIV, 1979, 
38), Un manuscris autoqra] necunoscut a/ lui Dimitrie Eustaiievici Brosooeanui ("Cronica", 
XV, 1980, 9), prima traducere româtieasci din Epic/el ("Cronic.a", XV, 1980, 29), O sună 
necunoscută a meditaţi ei în literalura română ("Cronica", XV, 1980, 49), Un journol de 
[Joyagc inconnu apţiartcnanl il Gli. Asochi ("Cahiers rournains cl'etudcs litteralrcs''. 1980., 4) ; 
Stelian Dumistrăcel, Un alias lingvistic al Banatului [pe marginea N Al.R, Banal, . I] 
("Cronica", XV, 19KO, 42), "A.ceaslr1 parte netraduciibiiă a unei limbi" [Iocuţ.iunile în M. 
Eminescu, Opere, IX. publicistică] ("Convorhiri literare", 1980, 11); Dragoş Molrtovanu. 
Sufixul -arl (pl. lui -ar) în toponimia românească - oriţjine, [u ncţionaliiate, dinamică- ("Anual' 
de lingvistică şi istorie Iitcrară", XXVII, 1979-1(80); Ion Nut.ă, Un cuni nt de origine 
-auiohlonă : strugure ("Limha română", XXVIII, 197H, 5), Un interesant şi ulii compendiu 
ne istoria limbii române; Ion Gheţic, "Istoria limbii române literare" (MMS, LV, 1979, 
1--2), Zumîira Mihuil, "TermiJlolollia portului popular românesc În perspeciivâ etnol inqnistică 
comparuiă sud-est europeană (MMS, LV, 1979, 3--6), Tlieodor Capidari ("Cronica", X IV. 
H!7\l, 17), Pe marginea editării unor te xie : Veronica Micle, Corespondenţă ("Croniea", 
XIV, 1\)79, :11), O istorie a inoălămintulut românesc în dale ("Convorhiri lil.erare", 1980, 
8), Precizări pritrinr: semaniistnui şi răs pt ndirea leri/oria/â a llnOI' CIllJiille lafine din ier- 
miIlolo.qia viticolă; ană, Iănruscă, poamă ("Anual' de lingvistică şi istorie literară", XX V Il, 
HJ7H-1980), Note lexicale şi etimologice din lerminoiollia vilicolâ ("Limba română", XXIX, 
1980, 5), () operă de excepţie: Dicţioilarul literaturii române de la origini pZIlâ. la 1900 
(MMS, LVI, 1980, :3-5); Ioan Oprea, Uni/alea şi modernizarea limbii literare, ideal 
mobilizalor al generaţiei paşopiisle ir(lnsi!văIlene ("Dialog", XI, 197n, 65 - ()(j), incepu/urii e 
filozofiei limbii la români ("Opinia studenţ.ească", VI, 1979, 5), BLlgene A. Nida: "COmpOIlCl1- 
!ial Anal ysis of 111 eaning. An] nil'oduction 10 seT/lanlic Struciures" (" Alluar ele lingvistică 
şi islorie lilerară", XXVII, 1979-1980), Filozofia limbii [a Alexandm plzilippide ("Dialog', 
Xl,' 1980, 73--74), O carte fundamenta/â pentru cultura română :G. Ivânescu, "Isloria 
limbii I'Omâne" ("Dialog", XII, 1980, 77-78); Ion-Horia BîrleanlI, Dacii şi romaIzlisnllll 
l'Omâncsc ("Dialog", XI, 1979, (j9--70), Ilie DaI!: "CoIltl'i1mţii" ("Opinia studenţească", VI, 
1 1l79, 1); Cristina Floresc\l, Disocieri stilistice i'n Irilogia istorică sado/Jwiană "Fraţii Jderi" 
( .. Arma!' de lingvistică şi istorie Iilerară", XXVII, 1979-1980); Dan Mănucă, AlIrel 
Sa.m: "Sârbăloarca operei" ( .. Convorbiri literare", 1980, 1), GrigoTc ScorpaIl; ,,"lihai 
Eminescu. Studii şi articole" ("Limbă şi literatură", 1979, voI. I), Bminesciana ("Halllul'i", 
197\l, 2), Euforia de taină ("Cronica", XIV, 1970, 7), Critică şi deontologie (idem,10). 
Noi oricnlâri în istoria lilerarâ ieşeanâ ("Flacăra Iaşului", 1\)79, 101(1), lVIaiorescu i'n 
edijie critice! ("Convorbiri literare", 1979, 4), Dill estclica receptării ("Cronica", XIV, 197n, 
:37), Dosortei: "Opere", voI. I [ediţie criticâ de N.A .. Ursu, prefa!â de Al. .Andrieseuj 
("Convorbiri literare", 197\l, 9), Starea ediţiilor (idem, 12), () "anticipare" literară ignorată 
("Almanah Convorbiri literare", 1979), Alexandru Dima ("Anuar de lingvistieă şi istorie 
lilerarft", XXVII, 197!J-1980), Dic/ionaml literalurii române din secolul al XX-lea (idem), 
Elena Tacciu: " Trei pocţi preeminescien.i" (ielem), Foilelonul, dicjional'lll ş1 elica criticii 
("Croniea", XV, 1980, 1), D. RaI/ei: "SlllJenire şi impresii de câl [orie" I ediţie de J\!Jircea 
AngiJelescuj ("Convorb'ri literare", 1980, 8); Relllus Ztlstroill, LOClll i presei periodice în "Dic- 
ţiollawl literaturi! române" ("Anual' de lingvistică şi istorie literară", XX VII, 1979 1980), 
Al. A.lldriesw: "Limba presei periodice din secGiul al XIX-lea" (idem); Leon Volovici, 
! Recenzii şi Cronica traducerilor] ("Cahiers roumains d'eludes Jittel'aires", 1979, 2, 1980, 
:1, 2, 3., 4), Dicţionar liIeral' şi istorie literare! ("Cronica", XV, 1980. 1); Gabriela Drăgci, 
Infor!1laţie şi cercc/are În "Dicţionarul literatmii 'româIle" ("Anual' de .lingvistică şi istorie 
literară", XXVII, 1979 -1980); Florin Faifer.... Ieşind dc sub tirania clipei ("Croniea". 
XIV, 1979. 7), Unirea Principalelor române oglindUâ în lileralurâ (ide1l1, 12), Tea/rul 
isloric al !tzi Marin Sorescll (idem, :iO), ]orgl1 Iordall: "Scrieri politice" (telem, 4:)), Stilul 
dictionarelor - Între exces şi absen!â (idem, XV, 1980, 1), Conexillnile dramei i"lol'ice [Al. 
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Davi!a] ii.dcm, el), Memoriaii stica intre euţoric şi luciditate [L. Valea] tt dem, ,5), Şuusa eseului 
dramatic [P. E.'perac] (i dem, 11), Momentul dicţionarelor ("Viata românească", XXXII!, 1980, 2), 
1\1ihail Diacouescu : "Umbrele nopţii" ("Cronica", XV, 1980, 18), Griţţot:e Ili sei : .Ceasui 
oprit" ("Flaeăra Iaşului", XXXVI, 1980, 104"J4), Un critic paradoxal [z. Sângeorzan] 
("Cronica", XV, 1980, 23), Const. Coroiu : .Dt.aloqur! literare" ("Flacăra Iaşului", XXXVI, 
1980, 10516), Grigore l lt sei : "Prive!iş/i moldao e" (Lii nerarii sentimentale) ("Cronica". XV, 
1980, 37), Structuri dramatice in teatrul lui G.2\.1.-Zwnfirescu ("Anuar de lingvistică şi 
istorie literară", xxvrr, 1979--19(0), I.1\-eguiţcscu - Hadu Stanca: "Un roman epistolar" 
tidem), Dorin Tudoran: .Jsioqraţi a debulurilor" tidcmi ; Hodica Şuiu, 21,1. Sadoveanu şi lopo- 
sul dacic ("Cronica", XV, 1980, 8), Sadoveanu şi mitul "Daci ei hi perbotee" ("Convorbiri 
literare", 1980, 3); Algeria Simota, Dumitru Mi cu : "G. Căltuescu, intre Apotlo ,i DiolIYSOS" 
("Anuar de lingvistică şi istorie literară", xxvn, 1979 1980); Constantin 'I'eo dorovtct. 
'Cultura şi Literatura vecile in .Fricţianaru! Literaturii române" ("Anuar de lingvistică şi istorie 
literară", XXVII, 1979--1980); Ioan Holban, Un roman istoric ("Cronica", XV, 1980, i:l). 
De norbă la pura sobei (i dem, :l5), Romanele p.Je!i!or ii.dern, 38), Doamnele Bouur u ("Convor- 
biri Irtcrare'', 19RO, 9), Sţirşita! iluziei ("Cronica", Xv., 1980, :39), Mnl i oul călătort ei 
(,.Luceafărul", XXIII. l)J80, 40), Ficiiunea »erosimilă ("Cronica", XV, 1\180, 41), proza 
-de notaţie ti dem, 42), Căl ătorul polemist (idem, ,i:l), Anghel Mor« : "Oglin:ile au două [ete" 
("Convorbiri literare", 1980, 10), () zi şi mai multe personaje ("Cronica", XV, 1980, 46), 
Viaţa şi pcfreccrca IIloldooenilar (idem, 47), "J11al de lerre" (idem, 48), "1 [rât istoria (idem, 
50), Insomniile Dur/amlui (idem, 51), Percepţia lIizllalâ a profunzimii ("Convorbiri literare", 
1980, 12); Andrei Hoişie, Jl/loliu R':ollslallZ als rezeplionsaslheliscfler Vorgan.rJ ("Proceedings 
·of the IX-ttl Congress of ttle International Comparative Literalure AssociaUon", Innsbrueli, 
1980, voI. Il), Cu prillire la corespondenţa lui Vlad Ţepeş CII lHalci Camin ("Anuarul 
Institutului de istorie şi arheologie A.D. Xenopol,,", XVII, 1-0980), Crilica şi istoria literară 
-sub sermUll eslelicii receplârii ("Viata românească", 1080, 10), De la morală la defectare. 
SOllgurile /Lli ]]rech! ("A.rlechin", 1980', 8), E:rnsl Jiinger la 8,) de ani ("Croniea", XV, 1980, 
39), Un simplicissimus da ce ("Cahicrs roumains d'etudes litteraires". 1\180, 41), A.drian 
iVI arirw: "II ermenelltica lui :VI freea Eliade" ("Amfiteatru", 1980, 7), Si/liian Iosifescll: 
"Texle şi Întrebelri" ("Cronica", XV, 1980, 32), D.R. Popa: "Sainl-Exuperll" ("Convorbiri 
literare", 198,), 9), Ion [anoşi: "Secolul nostru cel de toate zifele" ("AmfileaITll", 1980, 9), 
JJans M auer: "Deutsche Lileralurkrilik" (" Synthesis", 1980, 7), Adolr Armbmster : "Dacoro- 
mana Saxonica" ("Trihuna HOl1lâniei", 1980, 1(1); Ion H. Ciubotaru, lVloşteilirea şliinlifică 
(l proresomilli Pelm Caraman ("Anuar de lingvistică şi istorie literară", XXVII, 1970- 
1980), "1rhiUa de ro/e/or fi }Ho/doliei şi Bucopinei (A.P.M.B.) ("Anuarul d'f folclor", Cluj- 
Na poca, I, 1980); Lucia Cireş, Aspecte ale colindalului inllIoldopa ("Anuar de littgvistică şi istoric 
literară", XXVII, 1979 ---1980); Lucia Bcrdan. ()clalJian Bl1hociu: "F;olclo1'll1 de iarnâ, 
Ziorile Şi poceia păsloreascâ" ("Anual' de lingvistică şi istorie Iitcrură",rXXVII, 19791980); 
Silvia Ciubotaru, Lazăr .')âineanu: ., Basmele române in compara!iune CII legendele antice 
'Clasice şi i'n leg'rlură cu basmele popoarelor Învecinale şi ale tuturor popoarelor romanice", 
C, Brăi/o/ll, Bmilia Comişel şi Taliarw G'J!llşcă-Clrşmarill : "Folclor din Dobrogea", Romulus 
Vuia: "Studii de elI1'Jgrafieşi {o/clor". Voi. II ("Anual' de lingvistică şi istorie litcrară". XXVII, 
1979  19RO). 

5. Şi-a susţinnt teza în vederea ob\.incrii titlului de "doctor In filologie" Al. 
Teodorescu (Lucian Blaga şi mltlzra populară tomâneasrll), la 20 aprilie 1979. 

În cadrul stagiului ele pregătire a doctoratului, În şedinţe ale colectivelor catedrelor 
de limba români) şi, respectiv, de literat mă română şi comparată de la Facultatea de 
filologie, mt susţinut referat.e: Doina Cobe!, !Vior/ologia nUmelui in {framaliea româneascii 
<le la sfirşillli secolului al XVIII-lea pînâ la Timotei Ciparill (18 decembrie 1979), Cate- 
goriile gramaticale ale sllbslanfilmlui in. gramafica româneascâ de la sfiJşi1111 secolului al 
XVIII-lea pÎnâ la Timotei CipariLl (14 ianuarie 1980); Eugenia Dima .. lmprllIHl.ltul/exical 
fn cUeVa traduceri româneşti efectuate in ,Jl1ntenfa in (f doua .il/mii/ate a secolului al XV 111- 
lea (12 decemhrie 1982); Ioan Oprea, Terminologia rilozofică românească in!re 1830---186(/ 
(25 aprilie 1980), Trăsălmile specifice ale terminologiei filozofice In caliml ()ocabu!amlui 
limbii române literare (fi decembrie 1980); Doina Hreapcă, Un f'0neIi8m regional: 80no1'l- 
zarea {ricalivelor .i oclusi velor surele urmate de sonanfa nazal n (12 decembrie 1980) ; 
Ion-Horia Blrleanll, Particulari/ii!i ruIle!ice ale graiurilor din l'alea ,5omurului (1,1 ianuarie 
1980) ,; Hodica ŞUÎu, Orientul ca spatiu sado/Jenian al poueslirii: loposul "dacic" (10 iarllla 
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rle 1(80), M. Sadoveanu şi mitul .Dociei ltipcrboree" (1'1 iunnarte 1!J80); Luciu Cireş, 
Forme de coli ndal i'n Moldoou (mai 1\179, la Unîversrtatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca). 

e. Premiul c.Ttmotcl Cipariu" al Academiei H. S. RomânÎ<l pe anul 1978 a fost acordat, 
pentru lucrarea Influenţa limbii literare asupra qruiurilot dacoromâne. Foucit ca neoloqis- 
mului (Editura ştiinţificr1 şi enclctopedică, Bucureşt.l), ccrcetătorului Stclian Durnist.răce}. 
Aceeaşi distincţie, pe anul 1979, a fost lcordată, pentru Dicţionarul litera/mii romane de 
la origini pînă la 1900, ccrcetătorllor Stălluţa Cretu, Gahl'iela Drăgoi. Florin Faifu, Ion 
Lăzărescu, Dan Mănucă, Algel'ia Simotn. Ro dica Suiu , Alexandru Teodorescu, Cons tant.ln 
'I'endorovici, Maria Tr-ndorovici, Leoll Volovici , Hetnus Zăstrolu (pentru articolele de is- 
l.or ie literilL'ă), Lucra Ber dan, Constanj.a Buzat u, Lucia Cires. Ion II. Clubot aru (pentru 
nrticolele de 1'0lclN), Corneliu Mnrariu (pentru normele lcxicogl'afice), 

Premiul "Perpessicius" pe anul 1978 ,,1 revistei ,,Tanlls:,riptlJln", penixlI ediţLJ Dosof'- 
lei, Opere, ool . I: Versuri (Editura " Minerva", Bucureşti), a fost acordat cercctătoruluj 
N.A Crsn. 

7. Îl' cursul anilor 197H--!980. Centru! a Iost vi.zitat de llum.eroşi oameni de ştiinţă 
din turtl şi de peste hotare, prilej pentru Iructuoasc contacte şi schimburi de experlenţ.ă 
cu cercetătorii din diferite ('.oJeetivc. Stagii de documentare in strălnătat.c au e[crtllul 
ecrcct.ătorit Dan Miinucf' (H.D. Germană) şi Dl'flp.cşMoldovallll (H.F. Gel'ln:miC1). 
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CARP ŞI HEVISTE PRIMITE LA REDACŢIE 

A .. Cărţ: 

* * * ANTOLOGIE DE FOLCLOR DIN JUDETUL M.ARAIHURES, voI. I,Poezia, 
Aso ciaţia etnografÎ]ol' şi tolcloristilor din judeţul Maramureş, Baia Mare, 1980, ;)50 p, 

AHVINTE, VASILE, nie Rumănen. Urspruruj, Volks- tind Lanâesnamen, Gunter Narr 
Verlag, Ti\bingcn, 1980, 88 p. 

* '" * A T Lr1SUL ETNOGRAFIC iI.L R(HViN IEI. Consiliul culturii ,i educaţiei so- 
cialiste, Institutul de cercetări etnologice şi dialectotogtce, 1979. 5-6 (tttogratlat), 133 p., 376 p. 

AVRAM, MlHCEA, Calendarele sibietie In limba qermană (secolele XV 111- X Xv, Blhllo- 
Leca Astra", Sibiu, lH79, 288 p, + 10 Iacsi mlle, 

BOGAt;, G. F., Dalei:e seoernoi stoliţi, O toorăestoe Pnskina v Moiâaot), Vosto cno-Stbirsko e 
izdatelstvo. Irkut.sk , H17J, 188 p. 

BUIIOCIU, OCTAVIAN, Die rruniinische Volkskultur unâ i hre My!hologic, Otto Ha- 
russowltz, Wiesbaden, 107'1, 358 p, + 2 hărţi. 

 * * GATi1LOGIJL liXPOZITnn CjIRŢll R,U?F:, Biblioteca judeţeană Argeş, 
Piteşti, 1979 (rnu lttpl icat.). 

DUNĂHEANU, ELENA, Minat! Sadoveanu - bibliografie sibiană, Biblioteca .As tra" , 
Sibiu, 1980, .75 p. + G facstmllc şi 2 fotografii. 

DUNAHEANU, ELENA, Publicişti ardeleni către Lloria Pctra-Petrescn, vot. III, Biblio- 
:te ca "Astra", Sibiu, 1979 .. H6 P: 

DUNĂHEANU, ELENA şi POPA, A.URELIA, Car/ea I'olllâneascâ sibiană, Biblioteca 
"Astm", Sibiu, 1\179, 205p. 

FAHCAS ru. DlONIS, COSTE:. TIBERfU. Folclor muzical diniMl niiu-Gherltt , Comi- 
tetul ele culturi şi educatie socialistă al judeţului Cluj, Ccn tr ul judetean de îndrumare a creaţiei 
populare şi a miscărit artistice de masă, Cluj-Napoca, [\)7\1, 100 p. f 

FLOHEA. IOANT.,Folc/or muzical âiniiuletul Arad - 500 melodii de ţoc vol. I,Comi- 
totul de cultură şi educaţie socialistă al judet ului Arad, Centrul de tnrlrumare a er'aţjei populare 
şi a miscâri! artistice de masă al judeţului Arad, 1'J7,1 {1H75], 2()6 p. . 

ION lTA, MAH IA, Flori din Ap11seni folclor poetic, Comite LuI de cu: tură şi educaţi e 
socialis tă al [u de lulu i Cluj, Centrul de Indrumare H ereaţ.iei populare şi a miării artistice de 
tm1sil,Cl uj.Napoea. lU7a, ;3'73 p. 

IOH.GOVICl, PAJ.JL, Obscl'llalii de limbă rumlÎneascâ, prefală de Ştefan Munteanu, ediţie 
critici]. studiu in lrodllC!iV, tabel cronologic, note, hibliograrie de Doina Bogdan-DascăIu şi 
Crişu Dasciilu, Eclil:ura "Facla, TÎ'inişoarll, HJ7U. 291 p. 

l'vIA YEH. HANS, Rrechl el la lradition. Essai. texte fraul{ais Jean-Clalllle Franc;ois, 
L'Arehe, Paris, 1077, 15K p. 

MEDAN, VIH GIL, .1 ()(J{) chiuill/ri de pe Someş. Casa judeţean:) li crea!il:i populare, 
Cluj-,Nl1poea, 19GD, :i8I Jl. 

IVIEDAN, VIHGIL, Cinlece de joc, Centrul judetean de Îndrumare a creaţiei popIllarc şi 
a mişcării artistice de masă, Clllj-Nnpoca, 1\)72, 252 p. 

J\IEDAN, V1HG IL. Cîntece epice, Comitetul judeţean de culturii şi educal.ie socialistă, 
Centrul de îndrumare li ercaţ.iei populare ŞI a mişcării artistice de maslt al judeţului Cluj, Gluj- 
Napoca, 1979, 717 p. -1- 1 hartă. 

,JEDAN, VIHGIL, Fo/eloml copiilor, Comitetul de cnlLură şi educaţie soeialistă al ju- 
deţului Cluj, Cen Irul de lndnUIl:l!'e a creaţiei popolare şi a lllişe{trii. artibtke (le maslI, Inspecto- 
ratul şcolar judetean, COllsiliul judeţean al orgauizllţieipionicrilor, Cluj-Napoca, H180, ,327 p. -1- 
1 harUl. 

N IcoAHA,ELENi\, C:UPARK'iCU, ELENA .. lv!o!ivc de Îi .şi cămăşi bărbăteşti din ju- 
detul Iaşi, Comitetul de culturii şi educaţie socialistă al judeţului Iaşi, Centrul de Indrumare·a 
crcaliei popu]al'c şi a mişcării artistice <le mas,l, [La.j. 
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* * * Pagini din istoria literaturii şi culturii moldoveneşti. Studii şi materiale. Colectivul' 
de redacţie: H. G. Corbu (redactor responsabll), E. D. Levit, V. M. Ciocanu, Academia de ştiinţe 
a R.S.S.M, Institutul de limbă şi literatură, Chişinău, Editura "Ştiinţa", 1979,213 p. 

PINTEA, EMIL, CURTICEAN, DOINA, DOMŞA, IOAN, THTTEANU, MIHAI, 
"Steaua". 1949-1974. Indice bibliografic adtiotat. vol , 1- III, Academia R. S. Hornânin - Filiala 
Cluj-Napoca, Biblioteca, Clllj-Napoca, 1979, 1796 p. 

RIZESCU, N., eoo cărli arqeseue, Biblioteca judeţeană Argeş, Piteşti, 1\180, 105 p. (mul- 
tiplica tă). 

SALINIUC, MAHlA, JldJlIA I CODREANU - Bibliografie, Biblioteca centrală uni- 
versitară "M. Eminescu", Serviciul bibliografic, Iaşi. 1\)78, 445 p. 

SAMUS - Fcsiioolul folclorului someşean, sub redactia : Virgil Medan, Comitetul [u- 
deţ.ean de cult.ură şi educaţie socialistă, Centrul de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării 
artistice de masă al judeţului Cluj : Dei, 1 (1967--1977), 1978, 255 p.; II (1979), 1979, 183 p , 

* * * TRADIŢII lylARAMUREŞENE, Comitetul de cult ură i educaţie socialistă ar 
j udetulu! Mararnureş. Centrul judeţean de indrumare a crea ţiei populare şi a mi scării artistice- 
de masă, voI. Il, Baia Mare, 1979, 132 p, 

ŢIBlOI, NICOLAE, Premise literare, Editura "Facla", 1\176, 198 p. 
VOINESCU, SILVESTRU, Argeşel1iln spiritualitatea românească, Biblioteca judeţeană 

Argeş, Piteşti, 1980, 190 p. (multiplicat). 
ZEMAN, JA ROl\1T R, Untersncluinqen zur Salzg/iedslellLll1g im Neben.sal.z in âer deutschen 

Spraclie der Geqenumrt, Univcrzrta .1. E. Purkun ă v Brne, 1979, 124 p. 

B. Reviste 

.,Abhandlrmgcn cler Akademie der Wissensclzarlen in Găliinqen", Te il 1 (1979) 115, 118 ,. 
121; Tei! II (1980) 116-117, Go tt.i ngr-n , 

"Acla Unioersiiaiis Stockholmicnsis. Romaniea Stockbol miensio'', 10 (1980), Stockholm. 
"Analele Uttinersil.ăţl ! din Cratooa", Scria ştiinţe filologice, VII, 1979, Craiova. 
.cAnnati delia Scuola Normale Su.periore di Pisa". Ciasse di lellere e filosofia. Serie III ,_ 

vol. IX, 4, vol X, 1-4, 1980, Pisa. 
"Annali". Istiiu!o Universitar/o Orientale. Sezione Slava, a cura. di Nullo Minissi, XX-- XX I 

(1977-1\08), Napnli, 197\Î. 
"Anuarul Institutului de cercetări elnologice şi dialectoloţţice", Seria A, 1 (1979),2(1980), 

Consiliul Culturii şi Educaţiei Suciallstc, Bucureşti, 11.179, 1980 (litografiat). 
"Bo/elin de la Real Academia Espoiiola", tomo LIX (1979). cuaderno CCXVIII; tomo 

LX (1980), cuaderno CCXIX-CCXXI, Madrid. 
"Braşovulli/erar şi artistic". Prezente braşovene in festivalulnajional "Cîntarea României", 

eclitat.de Comitetul judeţean de cultură şi educaţie socialistă Braşov, 1980 (II, III), Braşov. 
»Buletinlll socielăţii. pe anul 1.979", Societatea de ştiinţe filologice din Hepublica Socialistă 

Homlînia, Bucureşti, 1979. 
"Ceskă literărn! ueda 1977. Neslavamke lilerataru", Praha, 1979. 
»qritiquc. Studies in modern {felion", XXI, :l, XXII, 1--:3, ALIanta, Gcorgia (S.U.A.). 
"Ellldes Romanes", Il (Bulletill de la societ(l l'oumaine de lil1guistiquc romane), XI I 

(1977/1978), Universitatea din Bucureşti, Facultatea de limbi şi literaturi străine, Bucureşti. 
1 \178 (litog1'afiat). 

"IItzldes romanes de LUJld". Publiecs par Oste11 Siidergărd, 27, 29 (1979); :31- 32 (1980), 
Lund 

Filologia", Universidacl de Buenos AJres, Facultad de Filosofia y Letras, Instituto de 
Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amuc10 Alonso", XVII XVIII (1976-1977), Bucno s 
Aires. 

".rahrbucll cler Akademie der Wissenscha(ten in GiiWngen", 1980, Gottingen. 
"Letras de Deus!o", Facultad de filosofia y le tras Universiclad de Deusto, voI X, 19-20' 

(1980), Bilbao . 
.,Limba şi literatura moldovenească", revistă filologică tl'imestrială, Academia de ştiinţe 

a H.S.S_ Moldoveneşti, Institutul de limbă şi literatură, anul XXII (1979), 1, Chişinău. 
"Lingllanoslra", voI. XLI, fasc. 1, 1980, Sansoni Editore Nuova S.p.A., Firenzc. 
"Linguistica". In memorialn MILAM GROSELJ OBLATA, XIX (I) 1979, XX (II)' 

19S0, Ljubljana (multiplicat). 
"Lilerature, AJUS/Ci Fine Arls", A Review of German - Language Hesearch Cont1'ibll- 

tions on. Literature, Music, and Fine Arts. \Vith Bibliographics. German SLudies, SecUoll_ 
III, XIII (1980), 2, Tiibingcn. 
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Brno. 

"Aiel1loire dell' Istiluio Lombartlo - f1ccar!e:rnia di Scienzc e Lettere", Classe eli Ie ttcre - 
scienzc morali e s torichc, vot. XXXV] (1979), Iasc. 4, 5, Milano. 

"Philologica Prooenst a", Casopis pro modcrnl filologii, Ceskoslovenska Akadernic Ved. 
XX III (HJ80), 2, Praga. 

"Prospekl. Publikace - Pubiications .197.5-1980", Spisy a Sbornik pi-aei Un lverzlty 
J. E. Purkvune Brue, Filozofieka Iakulta, 1980, Brno (multiplicat). 

.Jtadoot", Razdio drustueni h zn auosti (8) 1 S78/197H, Svcuclliste u Spli tu, F'ilosofsk i Fa- 
kult.e t, Zadar, 197\1. 

.Radoni", Razdio ţitoloskt): ztuuvosti (11), 1979/1S80, Svcllciliste u Sptitu, Ff lnsofs k i Fa- 
kul te t, Zadar, 1980. 

"Referalilm(ji bjulleieti bolqarskoi nouă noi literaturu", .Iazykoznante i litt-raturove denie , 
1978 (2), 197\J (1, 2, 3). l\JSO (2, :3), Sofia. 

"Revista de dialectol.oqi a 1! traâicioncs populares", Instituto "MigueJ Cervantes", COl1ScjO 
Superior de Invcstfgaciones Cient.iricas, tomo XXXIV, 1978, tomo XXXV, 1979 1980, Ma- 
drid, 1\180 . 

.. Revista de literatura", Instrtutn .. Miguel Cervantes" de filologia hispanic-a, 1979 -- tomo- 
XLl·-no82, 1980 -- tomo XLII-·uo S:1--·no84, Madrid. 

.Reoue des lranaux de l' A cadetnie des scietices morale" ei politt qnes" et cornp tcs ren du s 
de ses seances, 132' annee , 4' serie, 1\J79, Paris. 
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