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Conservată şi transmisă prin modele specifice, tradiţia discursivă greco-romană a lăsat urme 

adânci în cultura occidentală la nivelul discursului oratoric, politic, filosofic, filologic etc., 
structurându-ne continuu, mai mult sau mai puţin vizibil, mai mult sau mai puţin conştient, modul 
de gândire şi acţiune. Ediţia din acest an a colocviului dedicat receptării antichităţii greco-latine în 
culturile occidentale îşi propune readucerea în atenţie a acestei tradiţii discursive diverse, din care 
ne hrănim încă. Tematica este deschisă abordării unei largi tipologii discursive sau unor subiecte 
conexe, care să reamintească legătura permanentă a culturii occidentale cu acest bazin cultural din 
care s-a alimentat sistematic şi la care încă revine. 
 
 



Invităm aşadar la această a zecea ediţie aniversară, cu tema Tradiţia discursivă greco-romană, 
colegii din mediul academic, cadre didactice, cercetători, doctoranzi şi masteranzi. Tematica 
propusă poate fi abordată din perspectivele metodologice ale: 

- literaturii, civilizației, istoriei, mitologiei 
- imagologiei, mentalităților 
- lingvisticii 

sau din oricare alte arii conexe, 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 15 mai 2018, pe adresa ilonaduta@yahoo.com . 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 15 
septembrie 2018 (inclusiv) pe adresa cecilia99_ro@yahoo.com. 

Lucrările colocviului vor fi publicate într-un volum, pe care intenționăm să-l edităm până la 
sfârșitul anului 2018. 

Taxa de participare este de 175 RON, pentru participanții români, și de 40 de euro, pentru 
participanții străini. Se va achita prin mandat poştal sau virament bancar, în conturile de mai jos, 
până la data de 20 mai 2018. Dovada achitării taxei de participare se va trimite scanată pe adresa 
madalinastrechie@gmail.com.  
 
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. 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 adresa 
i l o n a d u t a @ y a h o o . c o m . Alte detalii legate de organizarea conferinţei vor fi anunţate în 
cea de-a doua circulară. 
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