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CIRCULARA I 
 

Colocviul internațional RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN 
CULTURILE EUROPENE a ajuns la ediția cu numărul XIII, (care se va desfășura on -line din 
considerente legate de distanțare, dar mai ales considerente cauzate de contextul pandemic). 
Tema acestei ediții este una spirituală și anume: ZEI, DUHURI, CULTE, TOTEMURI, 
CREDINȚE ȘI MITOLOGIE ÎN LUMEA GRECO-ROMANĂ, deoarece în acest context 
tulbure pentru toată omenirea, resorturile spirituale sunt mai importante ca oricând. 

Primele divinități, credințe și simboluri au apărut o dată cu omul. Încă din Preistorie 
omul a crezut în natura din jurul lui, și-a imaginat legături spirituale cu animalele pe care 
le-a îmblânzit și pe care le-a adorat mai apoi,  și-a reprezentat lumea în care trăia cu anumite 
simboluri și dominată de duhuri. Elementele naturale precum focul, fulgerul, tunetul au 
constituit la toți indo-europenii simboluri fundamentale pentru credințele lor, toate acestea 
le regăsim în spiritualitatea celor mai cunoscute civilizații indo-europene: Grecia și Roma. 

Grecia este cea care a imaginat cosmogonia și a dat zeilor o imagine umană. Mitologia 
cu toate simbolurile sale au fost imaginate de greci, care vedeau în zei niște parteneri. 
Antropomorfizarea a fost un proces spiritual extraordinar, care i-a făcut pe zei să fie venerați 
o dată în plus de către toți, acționând ca un coagulant spiritual al tuturor polisurilor. Grecii 
au spus lumii întregi povestea zeilor lor, care au dat acestora eroii, reprezentanții lor printre 
oameni. 

Roma, puterea legii și a organizării a avut cu zeitățile o relație contractuală, 
demonstrată prin DO UT DES. Mitologia romană nu a fost doar o imitație a celei grecești, a 
fost o poveste despre zei spusă de romani, care au imaginat zeii drept părinți, iar elementele 
totemice au devenit simboluri naționale de stat, apoi prin Imperiu, simboluri globale. 

Așadar tema acestei ediții a XIII-a este una foarte generoasă studiului din perspective 
multiple. Invităm așadar la ediția cu tema: ZEI, DUHURI, CULTE, TOTEMURI, CREDINȚE 
ȘI MITOLOGIE ÎN LUMEA GRECO-ROMANĂ, specialiști din mediul academic, atât din 
țară, cât și din străinătate, cadre didactice, cercetători și doctoranzi. Sugerăm tuturor celor 
interesați abordarea tematicii propuse prin intermediul: 

o filologiei,  
o artei, 
o culturii și civilizației,  
o istoriei și a științelor auxiliare ale acesteia,  
o sociologiei, 
o mitologiei 
o  filosofiei 
o  imagologiei  
o mentalităților, sau prin intermediul oricărui mijloc metodologic considerat potrivit. 

Limbile lucrărilor colocviului internațional sunt: româna, franceza, engleza, spaniola, 

italiana. Toate contribuțiile vor fi supuse unui proces de peer review pentru a fi publicate.  
Cei care doresc să participe sunt invitați să trimită formularul de participare atașat 

circularei a II până la data de 17 mai 2022, pe adresa madalinastrechie@gmail.com.  
Articolul integral, redactat conform normelor afișate pe site în Circulara a II-a, se va 

trimite până la data de 1 iulie 2022 (inclusiv) pe adresa de e-mail: 
madalinastrechie@gmail.com. Lucrările  colocviului vor fi publicate într-un volum la o 
Editura Universitaria, editură acreditată CNCS, care va fi publicat până la sfârșitul anului 2022.  

Taxa de participare este de 200 RON, pentru participanții români, respectiv 
echivalentul de 42 de euro, pentru participanții străini. Taxa de participare se va putea 
achita prin mandat poştal, la casieria universității noastre sau prin virament bancar, Internet 
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banking, în conturile de mai jos, până la data de 1 iulie 2022. Dovada achitării taxei de 
participare se va trimite scanată până la data de 1 iulie 2022 pe adresa: 
madalinastrechie@gmail.com.   

   
Date pentru achitarea taxei de către participanții 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, RA XIII 2022. 
 
Date pentru achitarea taxei de către 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, RA XIII 2022. 

 
Taxa de participare va suporta editarea și publicarea volumului colocviului. 

Se vor accepta pentru publicare doar articolele originale, care respectă strict normele 
științifice, normele de tehnoredactare și care trec de procesul de peer review, iar toți 
contributorii își asumă integral paternitatea lucrărilor proprii.  

Circulara a II-a cu Comitetul științific al Colocviului Internațional, formularul de 
participare și normele de tehnoredactare vor fi publicate pe site-ul  Universității din 
Craiova, la Facultatea de Litere în timp util.  
 
COMITETUL DE ORGANIZARE: 
 
Coordonator:  
Lector univ. dr. habil. Mădălina STRECHIE, Universitatea din Craiova 
 
Membri: 
Dr. Dan Iulian BĂLTEANU, Universitatea din Craiova 
Drd. Laurențiu-Florin COMĂNESCU, Universitatea din Craiova 
Drd. Maria-Gabriela VOINEA, Universitatea din Craiova 
Drd. Mariana LĂPĂDAT ENE, Universitatea din Craiova 
Drd. Mihaela Florentina DUMITRAȘCU LALĂ, Universitatea din Craiova 
Drd. Adrian- Cosmin PETRICĂ, Universitatea din Craiova 
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