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Organizarea conferinţei cu participare internaţională
„Egalitatea de şanse 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 24 şi 25 iunie a.c. va avea loc, la Bucureşti, prima Conferinţă cu participare internaţională, cu tema
„Egalitatea de şanse în cultura europeană”.
Evenimentul se va desfăşura în Aula Academiei Române din Cal. Victoriei nr. 125.
Programul preliminar al manifestării cuprinde:
A. Trei conferinţe susţinute de:
-

acad. Prof. dr. Jaime Gil Aluja, preşedintele Academiei Regale Spaniole de ştiinţe Economice
Financiare din Barcelona, membru de onoare al Academiei Române. Tema conferinţei – „Cultură,
egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă în spaţiul european”, vineri 24 iunie 2011, orele 1100-1300;

-

prof. dr. Gisele Vanhese, Universitatea Calabria, Italia. Tema conferinţei – „Literatura migrantă”,
sâmbătă 25 iunie, orele 1000-1200;

-

Virgil Tănase, scriitor, Paris. Titlul conferinţei – rezervat, tema fiind experienţa personală a
prezenţei sale în cultura europeană, sâmbătă 25 iunie, orele 1200-1400.

B. Două reuniuni de dezbateri şi intervenţii ale cercetătorilor postdoctoranzi şi ale coordonatorilor
acestora asupra tematicii conferinţei, în zilele 24 şi 25 iunie, între orele 1530-1900.
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. Cercetătorii postdoc aflaţi în stagii de mobilitate în străinătate în luna iunie îşi pot trimite
intervenţiile şi punctele de vedere prin poşta electronică, pentru evaluare şi publicare în volumul dedicat
conferinţei.
3. Rugăm pe fiecare participant să confirme participarea şi să ne comunice până la data de 16 iunie
2011 titlul intervenţiei şi ziua în care doresc să o prezinte, respectiv vineri şi sâmbătă după amiază.
4. 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 postdoc la închiderea proiectului.
Cu stimă,

Preşedintele Consiliului Ştiinţific,
Acad. Eugen Simion

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

