ACADEMIA ROMÂNĂ, FILIALA TIMIŞOARA
INSTITUTUL DE STUDII BANATICE
„TITU MAIORESCU”
în colaborare cu
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
SOCIETATEA ENCICLOPEDICĂ A BANATULUI
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „LUCIAN BLAGA” DIN ALBA-IULIA
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA-IULIA
INSTITUTUL DE CULTURĂ AL ROMÂNILOR
DIN VOIVODINA (SERBIA)
CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA GYULA

Parteneri:
MITROPOLIA BANATULUI
UNIVERSITATEA POLITEHNICATIMIŞOARA
ARHIVELE NAŢIONALE. SERVICIUL JUDEŢULUI TIMIŞ

Organizează prima ediţie a

CONGRESULUI INTERNAŢIONAL
AL CULTURII ROMÂNE
cu tema:

UNITATEA LIMBII ŞI A CULTURII ROMÂNE
DEDICAT CENTENARULUI MARII UNIRI
Timişoara
14-16 iunie 2018
1

Organizatorii propun următoarele domenii tematice:










Arte
Biblioteci
Biserică şi spiritualitate
Etnografie/Folclor
Istorie
Limba română
Literatura
Presa
Şcoală/Învăţământ

Condiţii de participare şi informaţii preliminare:
Vă rugăm să trimiteţi formularul de înscriere, însoţit de titlul şi rezumatul comunicării
în format electronic (MS Word, Times New Roman, 12p./1,5r., între 300 şi 500 de
cuvinte) şi de un scurt CV pe adresa: viviana.poclid@yahoo.com.
Congresul se va desfăşura pe secţiuni, cu prezentarea de maximum 15 minute. Data
limită pentru înscriere este 25 martie 2018. Decizia de acceptare (printr-un proces de
peer-review) va fi anunţată prin e-mail până la 31 martie 2018.
Volumul congresului va apărea sub egida Editurii Academiei Române şi va fi pus la
dispoziţia autorilor la începutul Congresului. În acest sens, solicităm ca textul integral
al comunicărilor să fie trimis pe adresa: ioandavidtm@gmail.com, până la 25 aprilie
2018. La redactare trebuie respectate următoarele condiţii minime: MS Word, Times
New Roman, 12p./1,5r., max. 15 pagini, imaginile în format jpg vor fi trimise separat
de text.

De reţinut:
Se percepe taxă de participare în valoare de 150 de lei, respectiv 200 de lei (pentru cei
care participă la vizita documentară de la Alba-Iulia), urmând ca organizatorii să
asigure în cadrul acestei sume, materialele promoţionale, masa participanţilor,
cazarea (2 nopţi, 14 şi 15 iunie) şi costurile aferente excursiei de a doua zi. Taxa se
achită la primirea mapelor. Cheltuielile de transport până la Timişoara şi retur revin
fiecărui participant. Informaţii suplimentare vor fi comunicate în următoarele
circulare.
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