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INVITAŢIE
CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
ŞI
CENTRUL DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI DIALOG
MULTICULTURAL

Vă invită la sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională cu tema

Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate
26-27 mai 2006
Manifestarea îşi propune promovarea activităţii de cercetare şi a dialogului intelectual, abordarea unor
teme de larg interes privitoare la identitatea culturală românească în context european, analiza unor
aspecte ale afirmării culturii naţionale în sincronie şi în diacronie, dezvoltarea unor proiecte de
cercetare în colaborare cu alte centre ştiinţifice din ţară şi din străinătate. Lucrările sesiunii ştiinţifice
vor fi publicate în revista “ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA”,
revistă acreditată de către C.N.C.S.I.S.
CALENDARUL MANIFESTĂRII ŞTIINŢIFICE:
- Completarea formularului de înscriere şi expedierea lui: 3 aprilie 2006
- Confirmarea, de către organizatori, a înscrierii în programul sesiunii: 12 aprilie 2006
- Expedierea lucrărilor şi a chitanţelor care confirmă achitarea taxei de înscriere: 3 mai 2006
- Susţinerea lucrărilor: 26-27 mai 2006
TAXA DE PARTICIPARE: 70 RON (include şi expedierea ulterioară a unui exemplar al revistei
ştiinţifice menţionate anterior). Se va achita în contul: RO47TREZ002504601X000270 deschis la
Trezoreria Alba Iulia, cu menţionarea pe documentul de plată a titlului sesiunii de comunicări, a
perioadei acesteia şi a titularului de cont: Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cod fiscal:
5665935.
FORMULARUL DE INSCRIERE va fi expediat pe adresa dcampan2002@yahoo.com sau
geta_orian@yahoo.com.
LUCRĂRILE IN EXTENSO (disketă/CD + listare) şi copii ale chitanţelor vor fi trimise pe adresa:
Lect. univ. dr. DIANA CÂMPAN sau Lect. univ. drd. GEORGETA ORIAN
CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE
1918”, Str. N. Iorga nr. 11-13, ALBA IULIA, 510009, ALBA.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

NUMELE ŞI PRENUMELE, FUNCŢIA DIDACTICĂ………………………………………
INSTITUŢIA…………………………………………………………………………………….
CATEDRA…………………………………………………………………………………......
ADRESA INSTITUŢIEI………………………………………………………………………..
ADRESA PERSONALĂ………………………………………………………………………
TELEFON………………………………………………………………………………………
E-MAIL………………………………………………………………………………………….
TEMA PROPUSĂ……………………………………………………………………………..

SECŢIUNEA: 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ ŞI COMPARATĂ
2. TEORIA LITERATURII ŞI FILOZOFIA CULTURII
3. LIMBA ROMÂNĂ

MATERIALE AUXILIARE NECESARE PENTRU SUSŢINEREA LUCRĂRII
(videoproiector, retroproiector, calculator, aparatură audio)………………….........

DATA SOSIRII ÎN ALBA IULIA (orientativ)…………………………………………….....

SOLICIT CAZARE PENTRU : 25/26 MAI 2006
26/27 MAI 2006
(Vă rugăm precizaţi DA sau NU)

DATA EXPEDIERII FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE………………………………….

NORME PENTRU REDACTAREA LUCRĂRILOR
Sunt acceptate lucrări redactate în una din versiunile de editoare de text: WORD ( 98, 2000,2003), pe
format A4, la un rând. Textul va fi aliniat “justified”, respectiv “full”, redactat cu 12 pt. Margini: sus 3
cm; jos 2 cm; stanga 2 cm; dreapta 2 cm. Fontul utilizat este Times New Roman, cu următoarele
specificaţii: titlul va fi scris cu TNR bold, 14 pt, centrat ; sub titlu, la două rânduri, se vor nota autorii
(inclusiv funcţia didactică şi instituţia), cu TNR italic, 12 pt. La două rânduri sub numele ultimului
autor se va scrie rezumatul lucrării, (max. 10 randuri) în limba engleză, franceză sau germană,
folosind font TNR 12 pt, italic ; după două rânduri urmează conţinutul lucrării. Titlurile capitolelor şi
subcapitolelor vor fi scrise cu font TNR, 12 pt, bold. Figurile, tabelele, diagramele vor fi numerotate
şi inserate în text. Bibliografia va fi plasată la sfârşitul lucrării. Este de preferat ca întreg textul
comunicării să se înscrie în maximum 8 pagini. În situaţia în care numărul de pagini este mai mic,
numărul total al paginilor trebuie să fie număr par.
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