Stimate Doamne Profesor,
StimaŃi Domni Profesori,
Dragi colege şi colegi,

Luni, 16 decembrie 2013, în intervalul orar 14-16 , la sala 312, vă invităm să
participaŃi la o nouă întâlnire a Laboratorului de Cercetare, în cadrul căreia se va susŃine
prezentarea “Analiza culturilor populare extrem orientale - China, Japonia şi
Coreea. Analiza receptării la nivel public obişnuit şi fani – interviuri. Analiza
fanfiction - analiză de conŃinut”, de conf. univ. dr. Valentina Marinescu, Facultatea de
Sociologie (coordonator proiect cu acelaşi titlu; colaborator Departamentul de ŞtiinŃe ale
Comunicării).
Laboratorul de cercetare este organizat în acest an universitar 2013-2014 sub
egida Centrului de Cercetări în ŞtiinŃele Comunicării şi RelaŃii Publice (CISCOREP).
Conceput ca un context de interacŃiune ştiinŃifică, laboratorul de cercetare se adresează
cercetătorilor din domeniile ştiinŃelor sociale şi umaniste, unde ei pot prezenta fie
concluziile unor cercetări efectuate, fie intenŃiile unor proiecte de cercetare în curs de
realizare, studii supuse spre analiză şi reflecŃie din partea publicului participant. La prima
întâlnire a Laboratorului de Cercetare din acest an academic, luni, 25 noiembrie 2013 aŃi
avut ocazia să audiaŃi şi să dezbateŃi prezentările a doi tineri absolvenŃi, doctori în
ştiinŃele comunicării: Loredana Ghimfus, cu prezentarea „Subcultura manea în România
post-comunistă- un posibil punct de vedere”, şi Mircea Sava, cu prezentarea „Abordări
actuale în comunicarea publică a ştiinŃei”.
***
Laboratorul de Cercetare este deschis oricărei persoane doritoare de a participa,
atât ca vorbitor, cât .şi ca auditor. Activitatea centrală a Laboratorului de Cercetare o
constituie prezentarea unei cercetări finalizate sau în curs de realizare în domeniile
sociale .şi umaniste şi supunerea spre analiza şi reflecŃie a cercetării respective. Acest
format are mai multe obiective: (1) cunoaşterea şi aprofundarea intereselor de cercetare
ale colegilor noştri (din facultate, din universitate sau din România); (2) constituirea de
reŃele academice inter - şi intra-universitare; (3) colaborări viitoare pentru realizarea de
proiecte de cercetare; (4) familiarizarea studenŃilor (licenŃă şi masterat) cu modurile de
constituire .şi dezvoltare a unui subiect de cercetare.
Cine participă? ParticipanŃii vor fi cercetători specializaŃi în domeniile umaniste şi
sociale, cadre didactice, studenŃi masteranzi şi doctoranzi. Persoanele doritoare sş
participe sunt invitate să trimită o scurtă prezentare a cercetării şi a autorului acesteia
doamnei Ana-Maria Teodorescu, lector doctor Departamentul ŞtiinŃe ale Comunicării,
Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti (anamete2002@yahoo.com).
Cine audiază? Oricine este interesat şi doreşte să participe activ atât la dezbaterea
ulterioară prezentării, cât şi la atingerea obiectivelor Laboratorului de Cercetare. Când şi
unde? În ultima săptămâna a fiecărei luni (ziua de luni), intervalul 14.00-16.00, sala 312 a

FacultăŃii de Litere.
Coordonatori ai proiectului: Lect. Dr. Ana-Maria Teodorescu, Lect. Dr. Raluca Moise.
În anul universitar 2012-2013 au fost abordate interdisciplinar teme referitoare la noile
tehnologii informaŃionale şi comunicaŃionale, la analiza discursului organizaŃional ca
parte integrantă culturii şi comunicării instituŃionale, la rolurile şi relaŃiile interpersonale
în spatiul virtual. Dezbaterile s-au bucurat de interes prin participarea profesorilor de la
Facultatea de Sociologie, Facultatea de Jurnalism şi ŞtiinŃele Comunicării, cercetătorilor
de la Academia Română, colegilor de la alte departamente din Facultatea de Litere, dar şi
studenŃilor masteranzi ai diverselor specializări din Universitatea din Bucureşti.

