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Apel la participare 

 

Concursul de limba și literatura română pentru elevi 

De-a cuvintele și LITerele 

cu tema 

Radiografia discursului public și literar: maladii și remedii 

 

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara 

organizează a treia ediție a concursului de limba și literatura română pentru elevi, cu tema 

Radiografia discursului public și literar: maladii și remedii, destinat elevilor de liceu, din 

clasele IX-XII. Lucrările pot trata teme legate de: 

a) comunicare, trenduri lingvistice actuale, normă, uz: de la termeni „pandemici” la 

„pandemii” lingvistice, greșeli frecvente și „soluții” lingvistice etc.; 

b) literatură și maniera în care aceasta „textualizează” tema propriu-zisă, stilistică și 

creativitate literară: corporalitate maladivă, alienare, sfera medicală în textele literare, 

reprezentări ale pandemiilor în textele literare (de la ciumă, holeră, la coronavirus) etc. 

Conform regulamentului1, autorilor premiilor I-III li se va recunoaște, la cerere, nota 10 

drept notă la proba de Limba și literatura română de la admiterea la Facultatea de Litere, Istorie 

şi Teologie din Timișoara, programul de studii Limba și literatura română (A sau A’). Autorilor 

celor mai bune trei lucrări li se vor oferi diplome și premii în cărți. 

Lucrările vor fi redactate în limba română, individual sau de către echipe cu maximum 

3 membri, vor respecta modelul de redactare anexat acestui apel și vor fi trimise până la data 

de 15 iunie 2021 pe adresele: emina.capalnasan@e-uvt.ro, roxana.rogobete@e-uvt.ro, 

dumitru.tucan@e-uvt.ro.  

 

 

                                                           
1  Vezi Regulamentul Concursului de limba și literatura română De-a cuvintele și LITerele, organizat de 

Departamentul de studii românești al Facultății de Litere, Istorie și Teologie, publicat pe site-ul instituției, 

www.litere.uvt.ro. 

mailto:emina.capalnasan@e-uvt.ro
mailto:roxana.rogobete@e-uvt.ro
mailto:dumitru.tucan@e-uvt.ro


 

 

 

 
 

 

Norme de tehnoredactare 

- Font Times New Roman, caractere de 12, line spacing 1,5, aliniere justified, margini 

standard. 

- Paginile vor fi numerotate în partea de jos, centrat. 

- Referințele bibliografice vor fi trecute în text, folosind următorul model: 

 (Barthes 1969, 45). 

- Maximum 7 pagini.  

 

Notă! Lucrările trebuie să conţină o parte aplicativă (interviuri/chestionare în rândul elevilor, 

analiza şi interpretarea unor texte literare sau din mediul on-line etc.). 

 

Recomandări bibliografice: 
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https://www.nature.com/articles/s41564-020-00812-9, accesat ultima dată la 

14.12.2020. 
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(1960-1980), București, MNLR. 
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University Press. 
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București, Editura Univers. 

Glăvan, Gabriela. 2018. As He Lay Dying: Max Blecher’s Medical Body, in „Dacoromania 

Litteraria”, V, p. 115–133, https://doi.org/10.33993/dlr.2018.5.115.133, disponibil 

online la http://www.dacoromanialitteraria.inst-puscariu.ro/pdf/05/12GLAVAN.pdf, 

accesat ultima dată la 14.12.2020. 
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Piller, Ingrid, Zhang, Jie, Li, Jia. 2020. Linguistic diversity in a time of crisis: Language 

challenges of the COVID-19 pandemic, in „Multilingua”, Volume 39, Issue 5, 

https://doi.org/10.1515/multi-2020-0136, disponibil online la 

https://www.degruyter.com/view/journals/mult/39/5/article-p503.xml?language=en, 

accesat ultima dată la 14.12.2020. 

Reilly, Patrick. 2015. Bills of Mortality: Disease and Destiny in Plague Literature from Early 

Modern to Postmodern Times, New York, Peter Lang Publishing. 

Ro, Christine. 2020. Why we’ve created new language for coronavirus, BBC, 25 mai 2020, 

disponibil online la https://www.bbc.com/worklife/article/20200522-why-weve-

created-new-language-for-coronavirus, accesat ultima dată la 14.12.2020. 

Sontag, Susan. 1978. Illness as Metaphor, London, New York, Farrar, Straus and Giroux. 

Tolnai, Thomas. 2020. Limbajul pandemiei din 2020, ICDE, disponibil online la 

https://roeu.org/2020/05/02/limbajul-pandemiei-din-2020/, accesat ultima dată la 

14.12.2020. 

Zafiu, Rodica. 2020a. Covizi, in „Dilema veche”, nr. 853, 13-19 august 2020, disponibil online 

la https://dilemaveche.ro/sectiune/pe-ce-lume-traim/articol/covizi, accesat ultima dată 

la 14.12.2020. 

Zafiu, Rodica. 2020b. Izoleta și contacții, in „Dilema veche”, nr. 838, 12-18 martie 2020, 

disponibil online la https://dilemaveche.ro/sectiune/pe-ce-lume-traim/articol/izoleta-si-

contactii, accesat ultima dată la 14.12.2020. 

Zafiu, Rodica. 2020c. „Măsuri carantinești”, in „Dilema veche”, nr. 850, 23-29 iulie 2020, 

disponibil online la https://dilemaveche.ro/sectiune/pe-ce-lume-traim/articol/masuri-

carantinesti, accesat ultima dată la 14.12.2020. 
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Bibliografie (minimum 2 referințe, alcătuită după următorul model):  

Nume, Prenume. An. Titlu, Localitate, Editură. 

 

Pentru volume: 

Charon, Rita. 2006. Narrative Medicine. Honoring the Stories of Illness, Oxford, Oxford 

University Press. 

 

Pentru articole: 

Zafiu, Rodica. 2020. Izoleta și contacții, in „Dilema veche”, nr. 838, 12-18 martie 2020, 

disponibil online la https://dilemaveche.ro/sectiune/pe-ce-lume-traim/articol/izoleta-si-

contactii, accesat ultima dată la 14.12.2020.  
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