Editorial
Redacţia revistei „Philologica Jassyensia” vă anunţă cu bucurie că,
începând cu nr. 1(21)/2015, publicația este indexată ISI: Thomson Reuters
 Emerging Sources Citation Index (ESCI). Această clasificare de prim
rang în universul scientometriei internaționale este o recunoaștere a standardelor
de calitate pe care revista noastră le-a promovat de-a lungul celor 10 ani de
apariție, standarde pe care ne propunem să le consolidăm pe viitor, prin
publicarea unor studii și articole cât mai relevante pentru stadiul actual al
cercetărilor în domeniul filologiei românești și internaționale.
Una dintre liniile de forță pe care le vom urmări pe viitor este creșterea
numărului de articole și recenzii redactate în limbi de circulație internațională
(engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă), pentru a facilita, astfel,
accesul la conţinutul revistei a cititorilor care nu cunosc limba română dar
care sunt interesați de rezultatele cercetărilor din domeniul filologiei
autohtone. Pe lângă focalizarea şi în viitor, în mod preponderent, pe teme de
cercetare specifice filologiei românești, vom încuraja, în ideea consolidării
dialogului academic intercultural, publicarea în paginile revistei a rezultatelor
unor cercetări europene de filologie înțeleasă în sens larg. Din acelaşi motiv
al unei receptări cât mai bune pe teren românesc a tendinţelor actuale în
cercetarea de profil internaţională, vom oferi un spaţiu editorial cât mai
generos recenziilor de factură academică ale unor lucrări de referință pentru
domeniul filologic publicate în străinătate.


Vă invităm să participaţi la manifestările ştiinţifice organizate de Institutul
de Filologie Română „A. Philippide”, împreună cu Asociaţia culturală „A.
Philippide”, în anul 2016, dintre care amintim:
 o serie de mese rotunde şi workshop-uri dedicate împlinirii a 150 de
ani de la înfiinţarea Academiei Române (http://www.philippide.ro);
 a treia ediţie a Simpozionului naţional de toponimie, cu tema
Toponimia între istorie, geografie şi lingvistică, 6 mai 2016;
 a doua ediţie a Simpozionului naţional Memorialistica românească:
între documentul istoric şi obiectul estetic, Iaşi, 910 iunie 2016;
 a XV-a ediţie a Simpozionului internaţional anual al Institutului, cu
tema Valenţe europene ale românisticii actuale, Iaşi, 2123 septembrie 2016.

Aşteptăm, în continuare, articole şi recenzii de specialitate pe adresa
redacţiei (jassyensia@gmail.com) pentru următoarele numere ale revistei
„Philologica Jassyensia”.
Redacţia

