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- Eveniment în filologia academică - 

 
„Philologica Jassyensia“: 

o nouă revistă românească de filologie indexată ISI 
 
 
Academia Română anunţă cu bucurie indexarea unei reviste româneşti de filologie în 
exigenta platformă Web of Science. Revista „Philologica Jassyensia“ este, începând cu 
nr. 1/2015, indexată ISI: Thomson Reuters - Emerging Sources Citation Index (ESCI), 
probând astfel respectarea exigentelor criterii de selecţie şi evaluare internaţionale. 
Revista „Philologica Jassyensia“ (http://www.philologica-jassyensia.ro/) aparţine 
Institutului de Filologie Română „A. Philippide“ - Filiala din Iaşi a Academiei Române 
şi Asociaţiei Culturale „A. Philippide“ şi este una dintre cele trei reviste româneşti 
indexate ISI, dedicate domeniului filologiei şi istoriei literare. 
 
Editată din anul 2005, cu o periodicitate semestrială, „Philologica Jassyensia” oferă un 
spaţiu de dialog intercultural, la nivel academic, între specialiştii români - din ţară şi din 
străinătate - şi filologii din alte ţări, preocupaţi de cercetările în domeniul limbilor romanice, 
cu precădere în privinţa limbii, literaturii, etnologiei, a culturii române în general.  
 
Revista şi-a propus, încă de la debut, promovarea şi afirmarea cercetărilor filologice 
româneşti în contextul cercetărilor europene de profil, deschizându-şi, în acelaşi timp, 
paginile studiilor academice de specialitate din întreaga Europă, din Statele Unite ale 
Americii, Canada etc., cu scopul sincronizării activităţii filologice şi culturale 
desfăşurate de româniştii de pretutindeni. Dialogul intercultural stabilit în acest fel a 
constituit şi va continua să fie o sursă de cunoaştere sau de redescoperire a valorilor 
spirituale ale patrimoniul românesc şi universal. 
 
Autorii articolelor publicate sunt cadre didactice universitare şi cercetători, specialişti 
recunoscuţi în domeniul studiilor filologice naţionale şi internaţionale. Revista 
beneficiază de un Colegiu Academic alcătuit din personalităţi marcante din perimetrul 
cercetărilor filologice din România şi din străinătate. 
 
Studiile publicate în revista „Philologica Jassyensia“ de-a lungul celor 11 ani de 
existenţă reprezintă o ilustrare convingătoare a urmăririi şi realizării obiectivelor sale 
iniţiale, în cadrul unui spaţiu editorial oferit cu generozitate şi administrat cu 
competenţă academică. 
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