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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.

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.
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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.).
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