
Invitaţie la comunicare (Nr.2)

Analiză de discurs/Lingvistică textuală. 
Diversitatea abordărilor contemporane în Analiza de discurs.

Cel de al III-lea Colocviu internaţional pentru doctoranzi organizat de CODFREURCOR
Joi, 29 şi vineri 30 octombrie 2015, Universitatea de Stat Ilia, Tbilissi, Georgia

Termen limită de trimitere a propunerilor: 26 iunie 2015

Analiza de discurs, văzută ca o prelungire a gramaticii textuale, cea care nu încearcă să vadă ce 
spune textul (obiect de studiu al lingvisticii textuale) ci modul cum el o spune, este un domeniu 
extrem de diversificat. Diversitatea se manifestă atât la nivel teoretic cât şi practic, ceea ce 
determină o reflectare transdisciplinară a perspectivei epistemologice, a abordărilor, a 
metodologiilor utilizate, a diverselor moduri şi nivele de analiză.

Datorită acestui fapt câmpul de cercetare al domeniului Analizei de discurs este eterogen şi 
instabil. Această eterogenitate se datorează, înainte de toate, polisemiei noţiunii de « discurs » 
cea care face dificilă atât formularea unei definiţii universale cât şi demarcarea severă între 
„discurs” şi „vorbire”, „discurs” şi „frază”, „discurs” şi „enunţ”, „discurs” şi „text”.

Varietatea concepţiilor şi practicilor în actul desemnării domeniului – analiza 
discursului/discursurilor/de discurs, diversitatea tradiţiilor – franceză sau anglofonă, multiplele 
sale orientări teoretice – marxistă, critică, interacţionism simbolic, hermeneutică, postmodernă, 
feministă, etc., folosirile sale în diferite discipline ale ştiinţelor umane şi sociale, diversitatea 
abordărilor, etc., fac din discurs un obiect de studiu interdisciplinar.

În ciuda nenumăratelor studii efectuate în ultimii ani în domeniul lingvisticii comunicaţionale
din care face parte integrantă şi analiza de discurs, câmpul de investigare rămâne vast, nelimitat, 
între altele, şi datorită diversităţii considerabile a abordărilor în Analiza de discurs, fiecare dintre 
ele studiind discursul dintr-un punct de vedere specific.

Obiectivul acestui colocviu este să răspundă unor întrebări fundamentale:
- Ce este discursul?

- Care este raportul dintre text şi discurs, Lingvistică textuală şi Analiză de discurs ?
- Care sunt principalele moduri de abordare în Analiza de discurs? În ce constă specificul 

fiecăreia?
- Care este dimensiunea pragmatică a perspectivelor de studiu contemporane în Analiza de 

discurs ?
Pentru a răspunde acestor întrebări fundamentale, colocviul se va orienrta mai ales spre 
problematicile următoare :



- Definirea discursului, delimitarea şi, în consecinţă, raportul său cu „vorbirea”, „fraza”, 
„enunţul”, „textul”

- Relaţia dintre lingvistica sistemului limbii, lingvistica textuală şi lingvistica discursului,
- „Discursul”-obiect de studiu interdisciplinar. Particularităţile punctelor de vedere ce 

determină studiul „discursului” de către diferitele curente din ştiinţele umane şi sociale:
Analiza discursului/discursurilor/de discurs, Analiza conversaţională, Teoriile 
argumentării, Teoriile enunţării, Teoriile comunicării, Sociolingvistica, Etnolingvistica, 
Teoriile literare, Traductologia, Didactica. Toate acestea impun necesitatea unei reflecţii 
transdisciplinare.

- Diversitatea abordărilor în Analiza discursului: sintactice, semiotice, enunţiative, 
pragmatice (aceasta din urmă considerată drept lingvistică antropologică, realistă şi 
dinamică, investigând procesele de producere a sensului în discurs)

- Culturalul, textualul şi socialul în construcţia diferitelor genuri discursive.
Propunerile pot viza de asemenea principiile de organizare a diferitelor genuri discursive 
degajând şi caracterizând diversele tipuri de constrângeri la care sunt supuse construcţia şi 
interpretarea discursului: constrângeri situaţionale, legate de universul de referinţă şi de 
situaţia de interacţiune; constrângeri enunţiative, legate de actualizarea textuală;
constrângeri textuale, legate de coerenţă şi de structura textelor care se articulează în discurs, 
legate de asemenea de structura ierarhică a acestui/acestor text/e; constrângeri lingvistice 
legate de sintaxă şi de lexic (Sarale)
Colocviul se va focaliza în mod deosebit pe teoria bahtiniană şi pe multiplele lucrări 
ulterioare ce au declanşat o „circulaţie conceptuală” (Brès), în scopul elucidării raporturilor 
dintre cele trei concepte fundamentale ale Analizei discursului: dialogismul, polifonia şi 
intertextualitatea :
- Primele sensuri ale termenilor „dialogism” şi „polifonie”. Pluralitatea lecturilor efectuate 

asupra lucrărilor lui Bahtin precum şi dezvoltarea ulterioară a conceptelor în literatura 
ştiinţifică din domeniul ştiinţelor umane şi sociale. Adâncirea studiului polifoniei şi 
dialogismului din perspectivă lingvistică, în raport cu intertextualitate (Kristeva, 
Riffaterre, Genettes, Ducrot, Vion, Maingueneau, Authier-Revuz, Roulet, axa 
praxematică, Brès, Novakovska, Moirand, Peytard…): dialogism şi intertextualitate, 
dialogism şi interdiscurs, dialogism şi polifonie;

- Analiza marcatorilor lingvistici şi discursivi ale celor trei tipuri de dialogism (dialogism 
interdiscursif, interlocutiv, intralocutiv)dar şi a polifoniei.

Pot fi adăugate şi alte tematici izvorâte din domeniul Ştiinţelor umane.

Propunerile de comunicare se pot elabora în franceză, dar şi în alte limbi.

Important. Acest al III-lea colocviu se va organiza în patru limbi: franceză, spaniolă, italiană, 
română.



Sunt invitaţi, de asemenea, să participe la colocviu profesorii, profesorii-cercetători din diferite 
universităţi.

Doctoranzii altor universităţi pot trimite propuneri de comunicare şi pot participa la colocviu cu 
resurse proprii de finaţare.

Actele colocviului vor fi publicate în limbile de comunicare în numărul 3 al revistei 
CODFREURCOR, „Studii interdisciplinare în ştiinţele umane”

Modalităţi de participare.

-Propunerile de comunicare cu un rezumat de 250 de cuvinte trebuie să fie trimise înainte de 26 
iunie 2015 la adresele următoare. mzardok@yahoo.fr   lzbant@yahoo.fr  grigkara@yahoo.fr

-Ele vor fi evaluate de către un Comitet ştiinţific (dublă evaluare anonimă)

Taxe de înscriere:

Gratuit pentru doctoranzii universităţilor membre CODFREURCOR
30 de euro pentru ceilalţi participanţi (ordin de plată către Agentul contabil al Universităţii de 
Stat Ilia)
Calendar:

Data limită pentru a propune o comunicare. 26 iunie 2015
Data limită de notificare a rezultatului evaluării: 6 septembrie 2015
Difuzarea programului colocviului: 2 octombrie 2015

Comitetul de organizare:

Mzaro/Mzagvé Dokhtourichvili, Universitatea de Stat Ilia  mzardok@yahoo.fr
Ludmila Zbant, Universitatea de Stat a Moldovei  lzbant@yahoo.fr
Kariné Grigoryan, Universitatea de Stat Brusov de Limbi şi Ştiinţe sociale grigkara@yahoo.fr

Comitet ştiinţific : 

Carmen Alén-Garabato, Universitatea Paul Valéry - Montpellier 3, Franţa
Anna Bondarenco, Universitatea de Stat a Moldovei, Republica Moldova
Anke Bosse, Universitatea din Namur, Belgia
Heinz Bouillon, Universitatea catolică din Louvain, Belgia
Henri Boyer, Universitatea Paul Valéry – Montpellier 3, Franţa
Jacques Brès, Universitatea Paul Valéry – Montpellier 3, Franţa



Cecilia Condei, Universitatea din Craiova, România
Mzaro/Mzagve Dokhtourichvili, Universitatea de Stat Ilia, Géorgia
Lusiné Fljyan, Universitatea de Stat Lingvistică Brusov din Erevan, Armenia
Daniela Frumuşani, Universitatea din Bucureşti, România
Ketevan Gabunia, Universitatea de Stat I. Djavakhishvili, Tbilissi, Georgia
Ion Gagim, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi, Republica Moldova
Louis Gerrekens, Universitatea din Liège, Belgia
Kariné Grigoryan, Universitatea de Stat Lingvistică Brusov, Armenia
Laurent Gautier, Universitatea din Bourgogne, Franţa
Angela Gradinaru, Universitatea de Stat a Moldovei, Republica Moldova
Jarjoura Hardane, Universitatea Saint-Joseph din Beyrouth, Liban
Otilia Hedesan, Universitatea de Vest din Timişoara, România
Gouram Lébanidzé, Universitatea de Stat Ilia, Georgia
Georgiana Lungu-Badea, Universitatea de Vest din Timişoara, România
Atinati Mamatsashvili-Kobakhidzé, Universitatea de Stat Ilia, Georgia
Viorica Molosniuc, Universitatea de Stat a Moldovei, Republica Moldova
Manfred Peters, Universitatea din Namur, Belgia
Louise Poissant, Universitatea provinciei Québec, Montréal, Canada
Patrick Sériot, Universitatea din Lausanne, Elveţia
Cristiana Teodorescu, Universitatea din Craiova, România
Ludmila Zbant, Universitatea de Stat a Moldovei, Republica Moldova


