Conferința Studiile Românești în lume – Perspective actuale
Comunicat de presă

În perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2016, Facultatea de Litere a Universității din
București (str. Edgar Quinet, nr. 5-7) va găzdui prima Conferință Internațională a Centrului de
Studii Românești, cu tema Studiile Românești în lume – Perspective actuale.
Înființat în urmă cu doi ani (la 1 octombrie 2014), Centrul de Studii Românești este o
structură didactică și de cercetare, menită să promoveze limba, istoria, cultura și civilizația
românească, în context regional, european și internațional.
Conferința Studiile Românești în lume – Perspective actuale își propune să reunească
specialiști de vârf din universitățile care includ în oferta lor, sub diverse forme, studiile
românești. Discuțiile se vor construi în jurul celor 4 conferințe plenare, susținute de romaniști /
româniști de prestigiu din străinătate (Prof. dr. Martin Maiden, Universitatea din Oxford; Prof.
dr. Adam Ledgeway, Universitatea din Cambridge; Prof. dr. Michael Metzeltin, Universitatea
din Viena; Prof. dr. Bruno Mazzoni, Universitatea din Pisa) și a celor 4 workshop-uri propuse de
organizatori. Temele abordate în cadrul acestora (Studiile de românistică în universitățile lumii –
situări contextuale, comunicare și colaborare; Romanistica și românistica în epoca actuală;
Pluridisciplinaritate și interdisciplinaritate în studiile de arie; România – placă turnantă între
Europa Centrală și Europa de Est) vor oferi un cadru inter - și transdisciplinar de discuție, cu
deschidere către o varietate de domenii, precum studiile lingvistice și literare, studiile culturale,
studiile sociale și politice.
În deschiderea întâlnirii vor lua cuvântul Prof. dr. Mircea Dumitru, Ministrul Educației
naționale și cercetării științifice, dl. Petre Guran, Secretar de Stat la Departamentul Politici
pentru Relația cu Românii de Pretutindeni (Ministerul Afacerilor Externe), Prof. dr. Liviu
Papadima, Prorector al Universității din București și Prof. dr. Emil Ionescu, Decan al Facultății
de Litere.
Conferința constituie și prilejul potrivit de a prezenta viziunea și obiectivele Centrului de
Studii Românești (pe termen mediu și lung) și de a promova activitatea acestuia, ca platformă
academică de contact între specialiștii din țară și din străinătate.

