CONF. DR. ILIE DANILOV

A. ARTICOLE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
(1975 - 1999)

1.

Construcţii eliptice şi tautologice (prezentată ca referat de doctorat în cadrul
Catedrei de slavistică a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi în şedinţa din 22
octombrie 1975; publicată în vol. Cultura ruşilor lipoveni (ortodocşi de rit
vechi din România) în context naţional şi internaţional, vol. 2, p. 19-46,
Editura Kriterion, Bucuresti, l998;

2.

Tipologia proverbelor ruseşti (prezentata ca referat de doctorat în cadrul
Catedrei de slavistică a Universitatii "Al. I. Cuza" din Iaşi în şedinţa din 18
februarie 1976; publicată în "Studii de slavistică", nr.8/1966);

3.

Predarea aspectului verbelor limbii ruse studentilor din facultatile
nefilologice (comunicată la sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice de la
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi, secţia Filologie, 1977; publicată in
"Studii de slavistică", nr.7/1966);

4.

Sfera lexicală a proverbelor şi zicătorilor ruseşti (comunicată în Sesiunea
ştiinţifică extraordinară dedicată împlinirii a 125 de ani de la inaugurarea
primei Universităţi romaneşti, Iaşi, octombrie 1985; publicată în volum);

5.

Leksikal'nye javlenia na urovne russkoj paremiologii (Fenomene lexicale
la nivelul paremiologiei ruse), comunicată la Seminarul Internaţional
"Cultura ruşilor lipoveni în context naţional şi internaţional", Tulcea 1-5
octombrie 1993, publicată în vol. Cultura ruşilor lipoveni (ortodocşi de rit
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vechi din România) în context naţional şi internaţional, Editura Kriterion,
Bucureşti, l996;

6.

Poslovica, kak edinica obšcenija (Proverbul ca unitate a comunicării),
comunicată la Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice de la Universitatea din
Plovdiv (Bulgaria), 23-24 mai 1994, publicată in volum;

7.

Leksikal'naja sfera russkich poslovic (Sfera lexicală a proverbelor ruseşti),
comunicată la cel de-al VI-lea Simpozion internaţional al Asociaţiei
Internaţionale a Profesorilor de Limba si Literatura Rusă (MAPREAL),
Veliko Târnovo, 5 - 8 aprilie 1994; publicată in volumul Simpozionului;

8.

Izvorul de apa vie al limbii, "Kitej-grad", nr.1/1999;

9.

O temă de meditaţie privind evoluţia unui idiom (cu referire la limba ruşilor
de rit vechi din România), "Kitej-grad", nr.3/1999;

10.

Sfera lexicală a proverbelor ruseşti despre boală, sănătate şi medicina
populară (comunicată în cadrul Simpozionului Naţional cu tema "Predarea
limbilor moderne în învăţământul superior medical, Iaşi, iulie 1981;
publicată în volum;

11.

Unitatile paremiologice din perspectiva folclorică şi lingvistică
(comunicată în cadrul Sesiunii ştiinţifice consacrate împlinirii a 100 de ani
de la naşterea lui Eugen Lovinescu, Suceava, octombrie, 1981; publicată în
volumul dedicat centenarului Lovinescu;

2

12.

Observaţii privind dinamica unităţilor paremiologice, comunicată la
Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice de la Institutul de învăţământ
superior din Constanţa, 1977 (publicată în volumul "Lucrări ştiinţifice",
seria Ştiinte sociale. Filologie, Constanţa, 1978);

13.

Limba română ca limbă străină. Pentru o metodică a predării genului
neutru la străini (realizată în colaborare cu A. Ropala; comunicată în cadrul
Colocviului Naţional de la Iaşi cu tema "Rolul formativ al predării limbilor
romanice", septembrie 1977; publicată în volum);

14.

Particularităţile şi funcţiile stilistice ale proverbelor şi zicătorilor în opera
lui Ion Creangă (noiembrie 1979, şedinţa de comunicări şi referate a
catedrei; publicată în revista "Moldova" nr.1/1996;

15.

Asemănări şi deosebiri între proverbele chinezeşti şi cele româneşti
(comunicată la Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice cu ocazia împlinirii a
26 de ani de la inaugurarea secţiei de limba română de la Institutul de limbi
străine nr.1 din Beijing, octombrie 1982; publicată în revista "Moldova",
nr.1/1996;

16.

Consideraţii asupra genezei proverbelor chinezeşti (comunicată în
noiembrie 1985 în şedinţa de comunicări şi referate a catedrei; publicată in
revista "Moldova", nr.1/1996;

17.

A. S. Puschin. Destinul unei existenţe, "Kitej-grad", nr.2/1999;

18.

Despre un alt Puschin, "Kitej-grad", nr.2/1999;
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19.

Geneza unui personaj: Belikov din Omul în carapace de A.P.Cehov,
"Kitej-grad", nr.4/1999;

20.

Un personaj antifiinţă, "Kitej-grad", nr.4/1999;

21.

In dialog cu istoria (despre scrierile politice ale lui F. M. Dostoievski),
"Kitej-grad", nr.3/1999;

22.

Originalitatea dramaturgiei lui Evgeni Schwartz, "Studii de slavistică",
nr.7/1996;

23.

Avvakum Petrov - un cărturar de seamă al vechii Rusii, "Kitej-grad",
nr.5/1999;

24.

Literatura română în China, noiembrie 1984 (comunicată în şedinţa de
comunicări şi referate a catedrei; publicată în revista "Comvorbiri Literare"
nr.11/1984, p.16, sub titlul Punţi peste spaţiu şi timp);

25.

George Coşbuc şi Podul lui Marco Polo, "Convorbiri Literare", nr.12/1997;

B. ARTICOLE DE INTERES GENERAL
(1984 - 1999)

1.
Dragonul - mitica emblemă a Chinei, "Contemporanul", nr.7/10
februarie 1984, p.14;
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2.
Opera în stil Beijing (Corespondenţă
"Contemporanul", nr.15/6 aprilie 1984, p.15;

din

R.P.Chineza),

3.
Misterul piramidelor egiptene, "Contemporanul", nr.20/11 mai 1984,
p.15;
4.
Căruţa cu paiaţe la Beijing, "Contemporanul", nr.22/25 mai 1984,
p.14
5.

Pelerin la "Templul" luminii, "Cronica", nr.14/1985, p.12;

6.

Clopotele din Wuhan, "Flacăra", nr.37/1984, p.31;

7.

Împăratul proletar, Almanahul "Flacara", 1985, p.245;

8.

Un fen pentru ursul Panda, Almanahul "Flacara", 1985;

9.

Un zguduitor document uman, "Unirea", nr.3/1990;

10.

Karma - o bombă cu efect întârziat, "24 ore", nr. 1460-1468/1995;

11.

Tradiţii şi obiceiuri la chinezi, "Moldova", nr.1/1993;

12.

Când vor renunţa chinezii la scrierea lor? "Moldova", nr.1/1993;

13.

De la totem la simbol, "Convorbiri literare", nr.7/1998;

14.

Sărbătoarea primăverii, "Convorbiri literare", nr.8/1998;

15. Credinta de rit vechi din perspectiva istorica si politica, "Kitej-grad",
nr.1/1998;
16.

Cine sunt rascolnicii ?, "Kitej-grad", nr.3/1998;

17. Botezul cu foc şi ecuaţiile tragismului asumat, "Kitej-grad",
nr.1/1999.
Sursa
http://media.lit.uaic.ro/slavistica/danilov.html
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