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Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: “Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”
Beneficiar: Academia Română
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/59758

Organizarea conferinţei cu participare internaţională
„Centru şi marginalitate în cultura europeană”

1. În conformitate cu Hotărârea Consiliului ştiinţific al Şcolii postdoctorale „Valorificarea identităţilor culturale în
procesele globale”, Proiect POSDRU/89/1.5/S/59758 finanţat din Fondul Social European, pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în graficul de activităţi specifice proiectului, în zilele de 12 şi 13 octombrie a.c. va avea loc,
la Bucureşti, a doua Conferinţă interactivă cu participare internaţională, cu tema „Centru şi marginalitate
în cultura europeană”.
Evenimentul se va desfăşura în Aula Academiei Române din Cal. Victoriei nr. 125 şi în Aula Universităţii din
Bucureşti.
Programul preliminar al manifestării cuprinde:
A. Cinci conferinţe susţinute de:
- acad. prof. dr. Jacques De Decker, Secretar perpetuu al Academiei Regale de Limbă şi Literatură
Franceză a Belgiei, miercuri, 12 octombrie, orele 930-1130;
- acad. prof. Florin Constantiniu, miercuri, 12 octombrie, orele 1600-1800;
- acad. prof. Evangelos Moutsopoulos, Academia de Ştiinţe a Republicii Elene, joi, 13 octombrie, orele
930-1130;
- prof. dr. Serge Fauchereau, joi, 13 octombrie, orele 1600-1800;
- prof. dr. Thierry de Montbrial, membru al Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice a Franţei, membru de
onoare al Academiei Române, joi, 13 octombrie, orele 1800-2000.
B. Două reuniuni solemne ocazionate de audierea discursurilor de recepţie a titlurilor de Doctor Honoris Causa
de către domnii Evangelos Moutsopoulos (miercuri, 12 octombrie, ora 1200) şi Thierry de Montbrial (joi, 12
octombrie, ora 1200), la Universitatea din Bucureşti, cu teme care se încadrează în aria de interes a
Conferinţei, respectiv Conştiinţa şi valorile şi Timpul lui Proust.
C. Spectacol de teatru Fitness al dramaturgului belgian Jacques De Decker, programat în onoarea autorului şi
participanţilor (grup-ţintă şi echipa de implementare) la Teatrul de Comedie Bucureşti.
2. Consiliul ştiinţific şi Managementul Şcolii postdoctorale „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”
invită toţi cercetătorii şi întregul corpus de coordonatori de proiecte să participe la lucrările conferinţei.
Prezenţa este obligatorie. Fac excepţie cercetătorii postdoctorali aflaţi în stagii de mobilitate în străinătate în
perioada conferinţei.
3. Prezenţa la Conferinţă va fi confirmată printr-un atestat, care va face parte din setul de documente ce vor
constitui dosarul final de evaluare al cercetătorilor postdoctorali la închiderea proiectului.
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4. Consiliul ştiinţific şi managementul Şcolii invită toţi cercetătorii şi întregul corpus de cercetători să participe
la lucrările Ediţiei a X-a a Seminarului Penser l’Europe, care va avea loc în Aula Academiei Române, în
zilele de 14 şi 15 octombrie a.c. Tema seminarului din acest an este „Cum va arăta Europa în anul 2050?”.
Întrucât Consiliul ştiinţific al Şcolii a fost de acord cu includerea acestei importante reuniuni ştiinţifice europene
în programul Şcolii postdoctorale, insistăm ca toţi cercetătorii postdoctorali să participe la lucrările seminarului.
Rugăm pe fiecare participant să confirme participarea.
Cu stimă,

Preşedintele Consiliului Ştiinţific,
Acad. Eugen Simion

Managerul Proiectului,
Prof. Dr. Dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc

