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În numeroase limbi, complementele directe care au anumite proprietăţi semantice sau pragmatice 

(asociate mai degrabă cu subiectul) sînt marcate diferenţial (Bossong 1991, 1998). Modul în care 

aceste complemente sînt marcate precum şi factorii care determină marcarea diferenţială diferă de la 

o limbă la alta. De exemplu, în turcă, numai complementele directe cu trăsătura [+specific] primesc 

cazul acuzativ. În spaniolă, numai complementele directe cu trăsăturile [+uman] şi [+specific] sînt 

marcate cu a (Laca 1995). În alte limbi, complementele directe proeminente în discurs sau 

interpretate ca temă sînt cele marcate (Dalrymple şi Nikolaeva 2011).   

Numeroase studii au arătat că în învăţarea unei limbi străine (L2) marcarea diferenţială a 

complementului direct (MDCD) poate fi un domeniu vulnerabil, uneori chiar şi în cazul studenţilor 

avansaţi (Guijarro-Fuentes 2014; Nediger et al. 2016; Nediger, Pires şi Guijarro-Fuentes 2017). 

Dificultatea pare să fie mai mare atunci cînd în limba maternă marcarea este constrînsă de factori 

diferiţi de cei din L2 (Montrul 2016); în asemenea contexte, sistemul de marcare din L2 poate fi 

afectat de transfer lingvistic din limba maternă, cel puţin în primele etape (Montrul şi Gürel 2015; 

Puig Mayenco et al. 2017). Dar nu toate rezultatele prezentate în diferite studii trimit în această 

direcţie. Unii autori scot în evidenţă rolul proprietăţilor sistemului de marcare diferenţială din limba 

străină învăţată; acestea ar putea pune probleme indiferent de limba maternă a studentului (Guijarro-

Fuentes 2012, Nediger, Pires şi Guijarro-Fuentes 2017). Un alt factor adesea discutat este rolul 

contextului în care este învăţată limba străină. Mai multe studii au arătat că studenţii care au învăţat 

proprietăţile sistemului de MDCD într-un cadru formal, prin predare explicită, depăşesc relative mai 

repede dificultăţile (Bowles şi Montrul 2008; Montrul şi Gürel 2015). 

  

Scopul acestei mese rotunde, organizate în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice a cadrelor 

didactice din Facultatea de limbi şi literaturi străine din noiembrie 2020, este acela de a identifica 

obiectivele şi metodologia unui posibil proiect de cercetare colectiv pe tema învăţării sistemului de 

MDCD într-un context bine definit: unul în care limba maternă a tuturor studenţilor este limba 

română şi în care învăţarea are loc într-un cadru formal. Avînd în vederea diversitatea sistemelor de 

MDCD din limbile care se predau în facultatea noastră, acest studiu ar putea avea o contribuţie 

importantă la clarificarea, printre altele, a următoarelor aspecte legate de învăţarea MDCD în L2: 

 (i) rolul diferenţelor/asemănărilor dintre sistemul de marcare din limba maternă, limba străină 

studiată şi alte limbi străine cunoscute de către student;  

(ii)  natura şi rolul transferului lingvistic din limba maternă în L2; 

(iii) rolul proprietăţilor sistemului de marcare din L2. 

Ar fi primul studiu de acest fel, ale cărui rezultate ar putea fi publicate sub forma unui volum 

colectiv sau/şi sub forma unor articole în reviste.  

 

Lingviştii din cadrul facultăţii noastre care predau o limbă cu sistem de MDCD (catalană, croată, 

ebraică modernă, hindi, japoneză, polonă, rusă, slovacă, spaniolă, ucraineană etc.) sînt invitaţi să 

participe la această masă rotundă. Cei interesaţi sînt rugaţi să îşi anunţe intenţia de participare la 

adresa: cercetare@lls.unibuc.ro (subiectul: Masa rotundă MDCD în L2) pînă la data de 30.09.2020. 

Participanţii vor fi rugaţi să facă o scurtă prezentare a sistemului de MDCD din limba pe care o 

studiază/predau/cunosc, urmată de cîteva observaţii privind modul în care acest sistem este învăţat de 

studenţii a căror limbă maternă este româna. 
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