
SIMPOZION OVIDIUS: 2000 
DEDICAT  

ANULUI OVIDIU - 2000 
ANULUI CENTENARULUI -100 

 
29 noiembrie 2018, 17.00 – 20.00 

AULA „MIHAI EMINESCU” 
 

ORGANIZATORI: 

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI 

FACULTATEA DE LITERE 

Catedra de Filologie Clasică 
Catedra de Limbă și Literatură Italiană 

Catedra de Slavistică „Petru Caraman” 
 

 INVITAȚI: 

Primar Annamaria CASSINI, Primăria Sulmona, Italia 
Primar George SCUPRA, Primăria Ovidiu, jud.Constanța 
Primar Mihai CHIRICA, Primăria Iași, jud.Iași 

Excelența Sa Enrico NOVELLA, consul onorific al Italiei la Iași 
Prof. univ. dr Sorin RUGINĂ, rectorul Universității „OVIDIUS” din Constanța 
Grigore ILISEI, scriitor, Iași  
Vladlen BABCHINEȚCHI, sculptor, Iași 

 

   

Renegat şi abandonat de Roma în timpul vieții, este considerat, după moarte, „poetul 

Tomisului“ şi chiar „poetul naţional al Daciei Pontice“ în România. „Ovidius este primul care a 

scris în limba strămoşilor noştri getodaci. Poezia lui a fost prima contopire a sufletului latin cu 

cel dac“, - afirma Grigore Sălceanu. 

Pus pe piedestal în ţara noastră, la Ovidiu și Constanța, evocat în articole, studii, antologii 

de texte literare și traduceri, monografii, piese de teatru, în numismatică și filatelie, PUBLIUS 

OVIDIUS NASO va fi celebrat și la Iași, pe 29 noiembrie 2018, în cadrul manifestării organizate 

de Catedra de Filologie Clasică, Catedra de Limbă și Literatură Italiană, Catedra de Slavistică 

„Petru Caraman”, în cadrul Anului OVIDIU, la împlinirea a 2060 de ani de la naştere şi a 2000 

de ani de la moarte. Simpozionul este organizat în parteneriat cu Primăria Ovidiu, jud.Constanța, 

singurul oraș din lume care poartă numele marelui poet, și unde, pe 28 noiembrie 2018, va fi 

inaugurat ansamblul statuar „Poet OVIDIU”, dedicat poetului latin, operă inspirată de 

,,Metamorfoze“, în viziunea sculptorului Vladlen Babcinețchi.  



Simpozionul „OVIDIUS: 2000” vine să încununeze eforturile universitarilor ieșeni, ale 

administrației celor trei orașe, de promovare și receprare a operei și imaginii poetului latin în 

România, patria adoptivă a acestuia. Anul ovidian se împletește cu Anul Centenarului şi cu anul 

în care ținulul Dobrogei, unde a fost exilat și și-a petrecut bună parte din viață poetul latin, 

machează 140 ani de la revenirea la patria-mamă, contribuind, astfel, la unitatea vieții spirituale, 

la consolidarea în fapt, treptat şi sigur, a edificiului trainic al conştiinţei unităţii naţionale. 

SIMPOZION „OVIDIUS: 2000” 

moderator – prof. univ. dr Traian DIACONESCU 

 Alocuțiune de deschidere „Receptarea operei lui Ovidius în Moldova”  

– prof. univ. dr Traian DIACONESCU, traducător din opera lui Ovidius în 

limba română, 

 Cuvînt de salut – prof.univ. dr. Mihaela ONOFREI, ordonator de credite 

al Universității „Al.I.Cuza” din Iași, 

 Cuvînt de salut - Reprezentantul Consulatului Italiei la Iași, 

 Prelegerea Humanitas ovidiana în Metamorfoze – 

reverberații și circumstanțe - lector univ.dr. Iulian HRUȘCĂ, 

Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași,  

 Cuvînt de salut - prof.univ. dr. Sorin RUGINĂ, rector al Universității 

„OVIDIUS” din Constanța,  

 

 Proiecție de film „OVIDIU: METAMORFOZE“. Un film documentar 

despre ansamblul statuar „Poet OVIDIUS“, autor – sculptor, dr. Vladlen 

Babcinețchi. Filmul este realizat de Primăria Ovidiu,jud. Constanța,  

 

 Cuvînt de salut – Primar Mihai CHIRICA, Primăria Iași,   

 Cuvînt de salut - Primar Annamaria CASSINI, Primăria Sulmona, Italia, 

 Cuvînt de salut - Primar George SCUPRA, Primăria Ovidiu, 

jud.Constanța, 

 

 Proiecție de film „METAMORFOSI DI UN POETA. storia di Ovidio 

/METAMORFOZA UNUI POET. Istoria poetului Ovidiu”, autor Pietro 

Faiella, producător Paolo Bruno, traducere în limba română – Primăria 

Ovidiu, 19 min. 

 

 

Traducerea din/și în italiană va fi asigurată de conf.dr Gabriela DIMA, Catedra 
de Limbă și Literatură Italiană. 


