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Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti este o instituţie de educație și de cultură,
cu rol major în societatea românească actuală. Încă de la înfiinţarea ei, la data de 30 octombrie
1863, prin decret domnesc, facultatea s-a impus atât prin marile nume care au susţinut-o de la
catedră, cât și datorită personalităţilor care s-au format în interiorul ei.
Deviza instituţiei noastre – Numele mari se formează cu Litere – se justifică întru totul.
Profesori renumiţi în ţară şi în străinătate, academicieni şi scriitori de prestigiu, cercetători,
publiciști, politicieni și analişti ai spaţiului public au absolvit studiile universitare aici.
Ne dorim ca promoțiile actuale de studenți să continue această tradiție și să adauge, cu
fiecare generație, un plus de strălucire și de vizibilitate facultății în care au studiat.
Constatând că studenții noștri caută un cadru propice pentru afirmarea lor ca tineri
cercetători, am decis să le punem la dispoziție un spațiu în care lucrările lor teoretice și practice
să poată fi dezbătute alături de colegi din alte centre universitare. BucharEst STudent (BEST)
Letters Colloquia este locul unde tinerii cu potențial se întâlnesc și, prin schimbul de informații
și idei, se pot perfecționa.
Colocviul nu impune o temă anume, întrucât își propune să stimuleze și să îmbogățească
activitatea studențească de cercetare, în relație cu diverse programe de licență și de masterat.
Tinerii care sunt interesați de o carieră în sfera academică sau cei care vor să exceleze în
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domeniile filologiei, studiilor culturale, științelor comunicării și ale informării și științelor
administrative au astfel ocazia să se întâlnească, să facă schimb de idei, de informații și să
traverseze împreună experiențe relevante academic.
Aflat la cea de-a VII-a ediție, colocviul BucharEst STudent (BEST) Letters Colloquia se
va desfășura în zilele de 8 și 9 mai 2020 și va cuprinde următoarele secțiuni:







Studii Literare (cu 4 subsecțiuni: Literatură română premodernă, Literatură română
modernă și contemporană, Teoria Literaturii, Literatură universală și comparată);
Studii de Lingvistică;
Didactică;
Științe ale Comunicării (cu 2 subsecțiuni: Comunicare și relații publice; Științe ale
informării și documentării);
Studii Culturale (cu 2 subsecțiuni: Studii europene; Etnologie);
Științe Administrative.

Comitetul științific al colocviului acordă premii pentru fiecare secțiune în parte.
Pe lângă comitetul științific, vor funcționa și alte două jurii: unul alcătuit din practicieni
pentru domeniul Științelor Comunicării, celălalt compus din jurnaliști și editori pentru domeniile
filologice. Aceste două jurii vor acorda premii distincte față de cele propuse de comitetul
științific.
Lucrările premiate vor fi publicate într-un volum colectiv, la Editura Universității din
București (acreditată CNCS), în seria BeSt Letters Colloquia, în primăvara anului 2021.
Cazarea şi mesele de prânz în zilele de colocviu, atât pentru studenții din alte centre
universitare, cât și pentru cadrele didactice însoțitoare, sunt asigurate de Facultatea de Litere și
de Universitatea din Bucureşti.
Transportul este decontat de instituţiile participante la eveniment.
Studenții vor fi însoțiți de un cadru didactic delegat de fiecare facultate în parte.
Vă rugăm să ne transmiteţi următoarele informații, până la data de 16 martie 2020:
1. numele și datele de contact (adresă de email, număr de telefon) ale studenţilor
participanţi, în urma selecției interne (maximum 4-6 studenți pentru fiecare
instituție de învățământ superior în parte);
2. titlurile comunicărilor;
3. un rezumat (aprox. 20 de rânduri), însoțit de 5-7 cuvinte-cheie și de o minibibliografie;
4. numele și datele de contact (adresă de email, număr de telefon) ale cadrelor
didactice însoţitoare.
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Informațiile solicitate pentru înscriere sunt așteptate la adresa de e-mail:
 best.letters.colloquia@litere.ro
Confirmarea de acceptare a rezumatelor pentru studenții Facultății de Litere (ceilalți vor
fi anunțați în urma selecției din instituțiile de proveniență) va fi transmisă până la data de 31
martie 2020. Textele finale (integrale) vor fi trimise de către toți participanții, la aceeași adresă,
până cel mai târziu la data de 27 aprilie 2020.
Comitetul științific BeSt Letters Colloquia, ediția a VII-a:












Cristina Dima, lector dr. – Studii literare (Literatură română premodernă)
Gheorghe Ardelean, conf. dr. – Studii literare (Literatură română modernă și
contemporană)
Laura Dumitrescu, asist. dr. – Studii literare (Literatură universală și comparată)
Bogdan Tănase, asist. dr. – Studii literare (Teoria literaturii)
Gabriela Stoica, lector dr. – Studii de lingvistică
Florentina Sâmihăian, conf. dr. – Didactică
Simona Drăgan, conf. dr. – Studii culturale (Studii europene)
Ioana Fruntelată, conf. dr. ‒ Studii culturale (Etnologie)
Silvia Barutcieff, conf. dr. – Comunicare și relații publice
Cristina Popescu, conf. dr. – Științe ale informării și documentării
Ioana Vasiloiu, lector dr. – Științe administrative

Coordonatorii ediției:



Cristina Bogdan, conf. dr., prodecan al Facultății de Litere
cristina.bogdan@litere.unibuc.ro; 0744 380 320);
Bogdan Dumitru, drd., responsabil PR al Facultății de Litere
bogdan.dumitru@litere.unibuc.ro; 0722 328 600).
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