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BeSt Letters Colloquia, serie complexă de manifestări științifice studențești pentru studii de
licență și de masterat, este organizată începând cu ediția din acest an într-un nou format. Ea urmează a fi
așezată, anual, sub auspiciile unor opere și personalități reprezentative pentru facultatea-gazdă, ca și
pentru știința și cultura română. Noul format include, pe lângă lucrările colocviului studențesc, conferințe
de deschidere, mese rotunde, lansări de carte și dezbateri dedicate figurilor omagiate propuse de
organizatori. Studenților li se vor alătura astfel personalități contemporane din domeniul științelor și al
culturii, care vor vorbi despre înaintașii lor și despre posteritatea acestora.
Ediția din acest an și cea din anul următor stau sub semnul personalității și al operei lui Mircea
Eliade (1907-1986). În 2016, a apărut pentru prima oară în limba engleză Romanul adolescentului miop
(scris de Eliade la 17 ani) − fapt salutat în The Guardian și în presa britanică drept un eveniment editorial
ce deschide o nouă perspectivă în plan internațional asupra scriitorului și binecunoscutului cercetător.
Oferim participanților la colocviul din acest an posibilitatea de a discuta împreună cu invitații de onoare,
plecând de la modelul lui Mircea Eliade, despre ce înseamnă astăzi construcția de sine, planul de carieră
profesională, programul și etapele formării intelectuale.
Lucrările colocviului studențesc nu sunt condiționate de tema conferințelor de deschidere.
Secțiunile colocviului sunt următoarele:
 Studii literare
 Studii de lingvistică
 Științe ale comunicării (Comunicare și relații publice; Științe ale informării și documentării)
și Științe administrative
 Studii culturale (Studii europene; Etnologie; Studii ebraice etc.)
 Studii culturale interdisciplinare – arte și arhitectură.
Comitetul științific al colocviului acordă premii pentru fiecare secțiune în parte, precum și premii
speciale.
Lucrările premiate sunt publicate la Editura Universității din București (acreditată CNCS), în
seria BeSt Letters Colloquia.
Volumul cu lucrările premiate în cadrul ediției a II-a a colocviului (2015) va fi lansat pe data de
28 octombrie 2016, în cadrul BeSt Letters Colloquia III.

Cazarea şi masa în zilele de colocviu, atât pentru studenții din alte orașe, cât și pentru cadrele
didactice însoțitoare, sunt asigurate de Universitatea din Bucureşti.
Transportul este decontat de instituţiile participante la eveniment.
Studenții din alte orașe vor fi însoțiți în mod obligatoriu de un cadru didactic delegat.
În cazul în care un participant, la data desfășurării colocviului, nu mai este student înmatriculat la
un program de studii de licență sau de masterat, își asumă integral cheltuielile de transport, cazare și
hrană.
Vă rugăm să ne transmiteţi până la data de 15 septembrie 2016:
1. numele studenţilor participanţi, în urma pre-selecției interne;
2. titlurile comunicărilor;
3. o scurtă prezentare pentru fiecare comunicare (aprox. 1000 semne cu spații);
4. numele și datele de contact ale cadrelor didactice însoţitoare.
Informațiile solicitate pentru înscriere sunt așteptate la adres de e-mail:
 best.letters.colloquia@litere.ro
 best.letters.colloquia@gmail.com
Confirmarea de participare va fi transmisă până la data de 30 septembrie 2016.
Lucrările colocviului pot fi susținute în română sau într-o limbă de circulație internațională.
Comitetul științific BeSt Letters Colloquia III:
 Catrinel Popa, lector dr. – Studii literare
 Gabriela Stoica, lector dr. – Studii de lingvistică
 Simona Drăgan, lector dr. – Studii europene
 Ioana Fruntelată, conf. dr.‒ Etnologie
 Costin Popescu, conf. dr. – Comunicare și relații publice
 Ionel Enache, prof. dr. – Științe ale informării și documentării
 Nina Vârgolici, conf. dr. – Științe administrative
 Raluca Bibiri, lector dr. – Studii vizuale
Coordonatori:
 Cristina Bogdan, lector dr. (e-mail: cristinabogdan2010@gmail.com; 0744 380 320)
 Laura Mesina, conf. dr. (e-mail: laura.mesina@litere.unibuc.ro; 0744 683 433)
Organizator:
 Centrul Studențesc de Cercetare și Comunicare, Facultatea de Litere, Universitatea din
București

