BucharEst STudent Letters Colloquia
Colocviile naționale studențești ale Facultății de Litere, Universitatea din București
(ediția a VI-a, 13-14 aprilie 2019)

Facultatea de Litere a Universității din București organizează, în zilele de 13 și 14 aprilie
2019, cea de-a VI-a ediție a colocviilor naționale studențești, din seria BucharEst STudent
Letters Colloquia. Scopul acestui eveniment științific este de a încuraja activitatea de cercetare a
studenților și a masteranzilor din domeniile studii literare (cu secțiuni dedicate literaturii române
moderne și contemporane, literaturii române premoderne, teoriei literare și literaturii universale
și comparate), lingvistică, studii culturale, științe ale comunicării și științe administrative.
Pe parcursul celor două zile de dezbateri, se vor reuni în mai multe secțiuni tematice
peste 140 de studenți, din mai multe facultăți cu profil umanist (filologic, artistic, istoric,
sociologic), din diverse centre universitare: București, Timișoara, Cluj, Iași, Brașov, Craiova,
Baia Mare și Oradea.
Comitetul științific al colocviului este alcătuit din cadre didactice de la Facultatea de
Litere a Universității din București: Cristina Bogdan, Cătălin D. Constantin, Cristina Dima,
Simona Drăgan, Laura Dumitrescu, Silvia Marin Barutcieff, Catrinel Popa, Cristina Popescu,
Gabriela Stoica, Bogdan Tănase, Ioana Vasiloiu. Ediția din acest an se bucură și de prezența a
două jurii de profesioniști din industriile cărții și din domeniul comunicării. Eli Bădică (jurnalist
cultural, Bookaholic.ro; coordonatoare a colecției n’autor, Editura Nemira), Laura Câlțea
(redactor-șef Nemi, Editura Nemira), Alexandra Florescu (PR Nemira), Anca Dumitrescu
(director editorial, Black Button Books) și Elena Marcu (redactor, Black Button Books) vor oferi
premii pentru secțiunile Studii literare, Teoria literaturii și Literatură universală și comparată.
Alina Buzatu (Executive Head of Strategy, Geometry Bucharest) și Sânziana Șerbănescu
(Account Director, CAP) vor evalua și recompensa lucrările înscrise în competiție la secțiunea
Științe ale comunicării.
În seara zilei de sîmbătă, 13 aprilie 2019, la ora 19,00, în Amfiteatrul Odobescu al
Facultății de Litere, va fi lansat volumul de studii premiate la ediția de anul trecut a colocviului,
Bucharest Student Letters Colloquia (V), coordonator Cristina Bogdan, Editura Universității din
București, 2019. Vor vorbi cu acest prilej: prof. dr. Ion Bogdan Lefter, conf. dr. Cătălin D.
Constantin, asist. dr. Bogdan Tănase.

Caravana Editurii Universității din București va fi prezentă în Facultatea de Litere, în cele
două zile ale evenimentului, pentru a pune la dispoziția participanților cele mai recente titluri din
domeniul științelor socio-umane.
Colocviul se bucură de susținerea Universității din București, precum și de parteneriate
cu o suită de edituri, librării și publicații prestigioase din spațiul românesc: Humanitas, Nemira,
Black Button Books, Peter Pan, Cartepedia, Librarium, Observator cultural, Cultura,
Bookaholic.ro.

