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ROLUL CONTEXTULUI ȘI AL INTERDISCIPLINARITĂȚII
ÎN POLITICA LINGVISTICĂ EDUCAȚIONALĂ
Angela SOLTAN
Universitatea de Stat din Moldova
Lucrarea pune în discuție și urmărește rolul contextului și al interdisciplinarității în politica lingvistică educațională
prin contribuțiile a patru autori de referință din spații culturale sau temporale diferite. Totodată, lucrarea prezintă diferite
demersuri culturale în procesul constituirii cadrului metodologic al sociolingvisticii. Doi dintre autorii analizați sunt nume
notorii din domeniul politicii lingvistice din spațiul anglo-saxon. Einar Haugen reprezentă prima generație de sociolingviști, iar Robert L. Cooper pe cea de a doua. Ceilalți doi autori sunt nume notorii din spațiul cultural latin: Eugen
Coșeriu din domeniul filozofiei limbii și din prima generație de lingviști preocupați de teoretizarea sociolingvisticii, iar
Pierre Bourdieu din domeniul sociologiei, reprezentând prima generație de sociologi care și-au extins sfera de cercetare
spre lingvistică.
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THE ROLE OF CONTEXT AND INTERDISCIPLINARITY IN LANGUAGE EDUCATION POLICY
The paper discusses and analyzes the role of context and interdisciplinarity in educational language policy through
the contributions of four leading authors from different cultural or temporal spaces. At the same time, the paper presents
different cultural approaches in the process of establishing the methodological framework of sociolinguistics. Two of the
authors analyzed are notorious names in the field of language policy in the Anglo-Saxon area. Einar Haugen represents
the first generation of sociolinguists, and Robert L. Cooper the second. The other two authors are notorious names in the
Latin cultural space: Eugen Coșeriu in the field of language philosophy and the first generation of linguists concerned
with the theorizing of sociolinguistics, and Pierre Bourdieu in the field of sociology, represents the first generation of
sociologists who have extended their field of research to linguistics.
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