
 

 

 
 
 

 
 

Școala de vară pentru tinerii cercetători filologi (masteranzi și doctoranzi) – Ipotești 
Ediția a IV-a 

Literatura memoriei. Memoria literaturii – patrimoniu, biblioteci, arhive 
 

Organizatori: UBB (Facultatea de Litere, Departamentul de literatură română și teoria literaturii, Centrul 
de Cercetare în Filologie Modernă) și Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai 

Eminescu” 
Perioada 27 iunie-3 iulie 2022 

 
Cea de-a patra ediție a școlii de vară de la Ipotești le propune tinerilor cercetători masteranzi și 

doctoranzi o reflecție extinsă asupra relației literatură-memorie, pornind de la distincția dintre literatura 
memoriei,care cuprinde orice creație literară cu caracter memorialistic sau istoric, și memoria literaturii, cu 
trimitere la toateformele de patrimonializare a fenomenului literar: biblioteci, arhive, muzee ale literaturii, 
case memorialeale scriitorilor etc.  

În lumina acestei delimitări operate și de AntoineCompagnon – care, în cursulProust, mémoire de la 
littérature, ținut la Collège de France, discuta dublul sens al expresiei „memoria literaturii”: un sens 
subiectiv, în care memoria constituie obiectul literaturii, respectiv un sens obiectiv, în care literatura este ea 
însăși obiectul memoriei –, participanții sunt invitați să propună teme de cercetare vizând: 

• Rolul memoriei în producerea și receptarea literaturii; 
• Mecanismele memoriei individuale și/sau colective (v. Maurice Halbwachs) în discursul 

memorialistic și ficțional; 
• Raportul istorie-memorie-ficțiune în literatura română modernă și (extrem) contemporană; 
• Implicațiile estetice, etice sau ideologice ale rememorării istoriei în literatură: mize culturale, 

politice, identitare; 
• „Abuzurile” memoriei în spațiul cultural românesc: „memoria blocată”, „memoria manipulată”, 

„memoria comandată” (v.Paul Ricoeur); 
• „Locuri ale memoriei” (v.Pierre Nora) literare: biblioteci, arhive, muzee, case memoriale etc.; 
• Conservarea patrimoniului literar local, regional, național: politici de patrimonializare și modele de 

bune practici: 
• Etc. 

Școala de vară se va desfășura cu prezență fizică la Ipotești, numai în cazuri excepționale (pe care 
participanții sunt rugați să le precizeze în formularul de înscriere, în secțiunea „Alte mențiuni”!) putând fi 
luată în considerare posibilitatea susținerii unei comunicări on-line. Ca și până acum, activitățile vor fi 
organizate pe ateliere tematice, iar programul va conține conferințe invitate ale unor specialiști (români și/sau 
străini) și un recital de poezie.Organizatorii asumă costurile de cazare ale participanților, în complexul 
muzeal de la Ipotești, pe durata programului. 

Dosarul de candidatură va conține un proiect de cercetare pe tema sugerată (maximum 16.000 de 
semne, cu spații, inclusiv referințele critice), cu aplicație la domeniul general al literaturii române sau, 
specific, al eminescologiei, precum și formularul de înscriere anexat (v. infra). Dosarul va fi trimis, în format 
electronic, pe adresa m.ipotesti@gmail.com, până la data de 1 iunie 2022, rezultatele selecției fiindu-le 
anunțate tuturor candidaților, pe e-mail, până în 10 iunie. Candidaturile incomplete/incorecte nu vor fi luate 
în considerare. 

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt dna lect. dr. Corina Croitoru 
(corina.croitoru@ubbcluj.ro), din partea Facultății de Litere – UBB, și dna conf. dr. Ala Sainenco 
(m.ipotesti@gmail.com), din partea Memorialului Ipotești.  
 
Cluj-Napoca, 28 aprilie 2022   În numele comitetului de organizare, 

lect. dr. Corina Croitoru  
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

(completați documentul, înregistrați-l PDF, numindu-l cu numele și prenumele dvs., și returnați-l pe adresa: 
m.ipotesti@gmail.com) 

 
 

A. INFORMAȚII CARE VOR FIGURA ÎN DOCUMENTELE ȘCOLII DE VARĂ: 
Nume, prenume:  
Statut (masterand/doctorand): 
Afiliere instituțională: 
E-mail (sau alte coordonate de contact):  
Coordonator științific (nume, coordonate de contact): 
Titlul proiectului de cercetare:  
Abstract (max. 500 de semne) + 5 cuvinte-cheie: 
 

B. INFORMAȚII NECESARE ORGANIZATORILOR: 
Confirm că datele de mai sus sunt corecte și complete și că sunt de acord cu prelucrarea lor de către organizatori, 
precum și că sunt de acord participarea audio-video pe platforma indicată și cu înregistrarea activităților. 
Alte mențiuni: … 
Vă rugăm să specificați (dacă este cazul) motivele obiective pentru care nu puteți participa la programul Școlii 
de vară decât în format virtual. 
Data:  

Semnătura, 
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