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BucharEst STudent BEST Letters Colloquia
Colocviile Studențești – Facultatea de Litere, București – ediția a II-a
25-26 aprilie 2015
Facultatea de Litere a Universității din București, prin Centrul său Studențesc de Cercetare și
Comunicare, organizează în zilele de 25 și 26 aprilie 2015 a doua ediție din seria BucharEst STudent BEST
Letters Colloquia. Colocviul este organizat cu scopul de a încuraja activitatea de cercetare științifică a
studenților și a masteranzilor din domeniile: filologie, studii culturale, științe ale comunicării și științe
administrative.
Pe parcursul celor două zile de dezbateri, se reunesc în cinci secțiuni și șapte paneluri peste 100
de studenți din nu mai puțin de 12 centre universitare: București, Iași, Timișoara, Cluj, Sibiu, Brașov,
Craiova, Galați, Suceava, Oradea, Ploiești și Pitești.
În seara zilei de 25 aprilie, ora 19.00, în Amfiteatrul Bălcescu al facultății, va avea loc lansarea
primului volum științific din seria BEST Letters Colloquia, ce conține lucrările premiate la ediția din 2014
a colocviului. Câștigătorii din acest an vor semna ca autori în volumul II al seriei, ce va fi lansat la ediția a
III-a a colocviului, din 2016.
Centrul Studențesc de Cercetare și Comunicare, înființat în 2012 de un grup de masteranzi ai
Facultății de Litere, este organizator de stagii de practică, de ateliere, de dezbateri studenţeşti și de
evenimente științifice. Centrul are ca obiectiv construirea unei atmosfere propice pentru dezvoltarea
profesională a studenţilor, printr-un dialog constant şi valoros cu mediul universitar și cu piața muncii.
Evenimentul se bucură de susținerea Universității din București, a sponsorului JTI România,
precum și a publicațiilor: Dilema Veche, WebCultura, Studentie.ro, Igloo, Bookaholic.
Donațiile generoase de carte, pentru premii și pentru toți participanții la colocviu, au venit din
partea editurilor Univers, All, Litera, Igloo, precum și din partea cadrelor didactice ale Facultății de
Litere.
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