
 
 Departamentul de Științe ale Comunicării din cadrul Facultății de Litere, Universitatea 
din București, a organizat, în zilele de 9 și 10 noiembrie 2018, Conferința internațională în 
Studii Culturale și Științele Comunicării, cu tema Fericirile; Căile lor / Happiness; Its Ways / 
Bonheurs; Leurs Voies. 
 Premisa evenimentului a fost așezarea sub lupă a conceptului de fericire – prezent în 
diverse arii ale științelor socio-umane, precum istorie, sociologie, psihologie, filologie, studii 
culturale, științe ale comunicării sau religie, arte și științe politice. Dezbaterile pe marginea 
acestui subiect au continuat, în mod firesc, și în direcția opusă, atingând problematici legate de 
nefericire.  
 Conferința a reunit cadre didactice, specialiști, cercetători și doctoranzi din nouă orașe 
ale României (București, Cluj, Iași, Timișoara, Craiova, Galați, Constanța, Târgoviște și 
Giurgiu) și din șase țări (România, Franța, Spania, Italia, Ungaria și Turcia). Ceremonia de 
deschidere a avut loc vineri, 9 noiembrie, începând cu orele 10:00, în Sala de Lectură a 
Facultății de Litere. În cadrul festivității ne-am bucurat de cuvintele călduroase ale domnului 
prof. dr. Marian Preda, Președintele Senatului Universității din București. 
 Evenimentul a avut drept limbi oficiale româna, engleza și franceza și, implicit, trei 
keynote speakeri, care au vorbit fiecare în una dintre acestea, după cum urmează: conf. dr. 
Bülent Șenay (Universitatea Uludag, Bursa), To Be or To Make Happy: Eudaimonia in Islamic 
and Buddhist Social Philosophy; prof. dr. Ruxandra Demetrescu (Universitatea Națională de 
Arte, București), Vederea empatică sau despre plăcerea de a privi și conf. dr. Costin Popescu 
(directorul Departamentului de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere), Le paradis, 
étalon et cible du bonheur publicitaire. Prezentările au deschis dezbaterile în domenii diferite: 
filosofia și istoria religiei, arte și publicitate, pregătind terenul pentru studiile expuse în cele trei 
axe ale conferinței: Studii  culturale, Științe ale comunicării și Științe ale informării și 
documentării.  
 La finalul conferințelor plenare, a avut loc lansarea volumelor unor ediții anterioare ale 
acestui eveniment științific: Călători și călătorii. Palimpsest pe harta reprezentării, (coord.) 
Costin Popescu (Editura Universității din București, 2017) și Teritorii, granițe, comunități, 
(coord.) Alexandra Crăciun și Ana-Maria Teodorescu (Editura Universității din București, 
2018). Caravana Editurii Universității din București a fost prezentă în Facultatea de Litere, în 
cele două  zile ale colocviului, și participanții s-au putut bucura de cele mai recente titluri 
apărute la această editură, inclusiv de volumele care au adunat, între filele lor, textele prezentate 
în cadrul colocviilor Departamentului de Științe ale Comunicării, în ultimii cinci ani. 
 Partenerii media au fost: Observator cultural, Televiziunea Română, Bookaholic și 
Perspektiva.  
 Mai multe informații referitoare la Conferința internațională în Studii Culturale și 
Științele Comunicării, cu tema Fericirile; Căile lor / Happiness; Its Ways / Bonheurs; Leurs 
Voies, sunt accesibile la: https://litere.ro/2018/11/05/conferinta-anuala-dsc-cfp/ și la: 
https://www.facebook.com/events/2039819476103691/. 
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