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BucharEst STudent BEST Letters Colloquia
Colocviile Studențești – Facultatea de Litere, București – ediția a II-a
25-26 aprilie 2015
În zilele de 25 și 26 aprilie 2015, a avut loc la Facultatea de Litere a Universității din București
ediția a II-a din seria de manifestări științifice intitulate BucharEst STudent BEST Letters Colloquia.
Colocviile sunt organizate anual de către Centrul Studențesc de Cercetare și Comunicare al
facultății, cu scopul de a încuraja activitatea științifică desfășurată de studenții de la programele de
studii de licență și de masterat din domeniile: științe umaniste ‒ filologie și studii culturale, științe ale
comunicării, științe administrative.
Pe parcursul celor două zile de dezbateri, evenimentul a reunit, în cinci secțiuni, respectiv
șapte paneluri, peste 100 de studenți din 12 centre universitare: București, Brașov, Cluj-Napoca,
Craiova, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Sibiu, Suceava și Timișoara.
Comitetul științific a acordat pentru fiecare secțiune premii (I, II și III) și mențiuni. La nivelul
întregului colocviu, la această ediție au fost acordate trei premii speciale ale juriului, ex aequo,
precum și Marele premiu. Pe lângă lucrările premiate, au fost propuse spre publicare în volumul
al II-lea al seriei științifice a colocviului, intitulată BucharEst STudent Letters Colloquia (Editura
Universității din București) alte câteva studii valoroase.
În seara zilei de 25 aprilie, a avut loc lansarea primului volum din seria colocviului, I/2014
(coord. Laura Mesina, co-editori: Cristina Bogdan, Simona Drăgan, Oana Dubălaru, Cristian Moroianu,
Lucia Ofrim, Cristina Popescu, Magda Răduță). Editorii semnează cuvinte introductive pentru fiecare
secțiune în parte, coordonată de ei în calitate de membri ai Comitetului științific al ediției I.
Ediția a II-a a colocviului a fost susținută de Universitatea din București, de parteneriatul
dintre Asociația „Alumni” a acesteia și JTI România, precum și de sponsori privați. Mediatizarea
evenimentului s-a realizat cu suportul: WebCultura, Studentie.ro, Igloo, Bookaholic.
Donațiile generoase de carte, pentru premii și pentru toți participanții la colocviu, studenți și
profesori, au venit din partea editurilor ALL, Litera, Nemira, Univers și a revistei Igloo, precum și din
partea cadrelor didactice ale Facultății de Litere și a unor persoane private din afara mediului
universitar.
Centrul Studențesc de Cercetare și Comunicare, înființat în anul 2012, organizează stagii de
practică (interne și externe, prin granturi POSDRU), ateliere, dezbateri studentești și evenimente
științifice și culturale. Centrul are ca obiectiv principal dezvoltarea profesională a studenților,
printr-un dialog constant și valoros cu mediul universitar și cu piața muncii.
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