EUROSTUDII – COLOCVIU STUDENȚESC DE STUDII EUROPENE
Ediția a VII-a
organizată de
Departamentul de Studii Culturale, specializarea Studii europene

CALL FOR PAPERS
Facultatea de Litere a Universității din București, specializarea Studii europene, vă invită să
participați la cea de-a VII-a ediție a Colocviului Studențesc de Studii Europene, care va avea loc
vineri, 28-29 martie 2019, la Facultatea de Litere (Str. Edgar Quinet nr. 5-7, Metrou: Piața
Universității).
Lucrările Colocviului se vor desfășura pe două paliere:
 Axa I - Studii politico-istorice și de afaceri europene, și


Axa II - Studii culturale europene.

Colocviul se adresează tuturor studenților aflați într-un program de licență sau masterat în cadrul
facultăților cu caracter socio-uman (litere, istorie, sociologie, științe politice, limbi străine etc.),
afiliate unei instituții de învățământ superior din întreaga țară. Comunicările trebuie să fie originale
și să prezinte studii de caz cu caracter științific și/sau de cercetare exploratorie, pe una din temele
indicate mai jos:
a) Axa I:
- fenomene socio-politice și istorice de impact pentru Europa contemporană;
- proiecte politice unioniste în cadrul Europei;
- moștenirea politică a Europei, configurarea istorică a valorilor europene;
- viitorul Europei – obiective, riscuri, tendințe;
- Europele din Europa – culturi etnice și culturi politice;
- crize și discursuri recente ale Uniunii Europene etc.
b) Axa II:
- dialogul culturilor în Europa contemporană și revizitarea tradițiilor;
- gestiunea simbolică și concretă a instituțiilor culturale (teatru, muzeu, bibliotecă etc.) în Europa
contemporană;
- discursuri, teorii și modele culturale în Europa de azi;
- condiționări extraestetice în abordarea literaturii și a artei europene (istorie socială, context
politic, instituții simbolice, forme de mecenat și sprijin cultural, dialoguri inter-religioase și interconfesionale, hibridizări culturale etc.);
- posibilități de revizitare a canonului etc.
În vederea desfășurării colocviului, rugăm participanții să transmită în fișier word, până la data de 15
martie 2019, titlul lucrării, însoțit de un rezumat de cca. 2000 de semne, 5-7 cuvinte-cheie și câteva
indicații bibliografice, la următoarele adrese de email: bucur_emil@yahoo.com (Axa 1) și simonavdragan@yahoo.com (Axa 2), împreună cu datele de contact ale participantului: nume şi
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prenume, afiliere instituţională, adresă de e-mail, telefon, (dacă există) coordonatorul științific al
lucrării.
Propunerile vor fi analizate de o comisie de cadre didactice universitare, iar acceptul de participare le
va fi transmis participanților până la data de 20 martie 2019. Pentru participanții din afara
Bucureștiului, ne putem interesa, la cerere, de o variantă convenabilă de cazare. Nu percepem taxă
de participare.
Cele mai bune lucrări ale colocviului vor fi selectate în vederea publicării în volum colectiv, la
Editura Universității din București (CNCS B). Vă aşteptăm cu drag.
Comitet științific:
Prof. univ. dr. Mihaela Constantinescu
Prof. univ. dr. Andrei Șiperco
Lect. univ. dr. Simona Drăgan
Asist. univ. dr. C-tin Emil Bucur
Comitet de organizare:
Asist. univ. dr. Oana Preda
Masterand Cosmin Sipoș
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