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PRIMA CIRCULARĂ
Ediția din acest an a colocviului nostru propune celebrarea bimilenarului intrării în eternitate a
poetului latin Publius Ovidius Naso. Prin receptarea în toate epocile și de către toate culturile, el
aparține culturii universale. Exilul de la Tomis a adăugat creației sale un registru pe care nimic nu-l
anticipa în perioada petrecută la Roma. Astfel în afară de cultura latină căreia îi aparține prin
origine și prin limba în care a scris, prin vicisitudinile vieții, Ovidiu a devenit indirect legat de
cultura română și de aceea, tributul pe care i l-a adus aceasta a avut întotdeauna o semnificație
aparte.
Îi invităm pe cei care doresc să contribuie la marcarea bimilenarului ovidian să participe la
colocviul pe care i-l dedicăm, având posibilitatea de a alege o temă din unul dintre domeniile:
- literatură, civilizație, istorie, mitologie
- imagologie, mentalități, antropologie
- lingvistică
sau din arii conexe, pe care să le abordeze din perspectivele și cu metodele pe care consideră
adecvate.

Limbile în care se desfășoară colocviul sunt: româna, franceza, engleza, spaniola, italiana,
germana.
Cei care doresc să participe sunt invitați să trimită titlul articolului, rezumatul și 5 cuvinte-cheie
într-o limbă străină, pentru articolele în română, și în română și o limbă străină, pentru articolele în
limbă străină, până la data de 1 mai 2017. Se vor menționa prenumele și numele, afilierea instituțională
și adresa de e-mail.
Articolul integral, redactat conform normelor afișate pe site, se va trimite până la data de 1
august 2017 (inclusiv)
pe
adresa
cecilia99_ro@yahoo.com
sau
pe
adresa
madalinastrechie@gmail.com.
Lucrările colocviului vor fi publicate într-un volum, pe care intenționăm să-l edităm până la
sfârșitul anului 2017.
Taxa de participare este de 150 de lei, pentru participanții români, și de 35 de euro, pentru
participanții străini. Se va achita în conturile de mai jos.
Participanţii români:
CONTUL: RO36TREZ29120F330500XXXX

CIF: 4553380 deschis la TREZORERIE, FILIALA CRAIOVA
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, STR. A. I. CUZA, NR. 13, 200585,
CRAIOVA, DOLJ, ROMÂNIA
CU SPECIFICAREA: TAXĂ DE PARTICIPARE LA COLOCVIUL RECEPTAREA
ANTICHITĂȚII.
Participanţii străini:
CONT: RO79RNCB0134018453880012 BIC
RNCBROBU
SWIFT ROBUXXX
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STR. A. I. CUZA, NR. 13 200585
CRAIOVA – DOLJ ROMANIA
CU SPECIFICAREA: TAXA DE PARTICIPARE LA COLOCVIUL RECEPTAREA
ANTICHITĂŢII
Taxa acoperă mapa colocviului, cofee break-urile, masa festivă şi volumul colocviului. Se vor
accepta pentru publicare doar articolele originale care respectă strict normele ştiinţifice şi normele de
tehnoredactare.
Taxa de participare trebuie achitată până în data de 20. 05. 2017 (inclusiv), prin mandat poştal sau
virament bancar astfel:

Scanarea
chitanţei
doveditoare
achitării
taxei
se
trimite
pe
adresa
madalinastrechie@gmail.com.
Cazarea şi transportul la conferinţă sunt suportate de fiecare participant. Noi putem
rezerva locuri de cazare, dacă ne este solicitat acest lucru.
Confirmarea participării fizice la conferinţă se va face până în data de 20. 05. 2017
(inclusiv) pe adresele i l o n a d u t a @ y a h o o . c o m s a u rucsicv@yahoo.com
Alte detalii legate de organizarea conferinţei vor fi anunţate în cea de-a doua circulară.
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