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Norme de redactare a lucrărilor:

Lucrările se vor redacta în limba română/engleză/franceză/spaniolă/germană şi trebuie să se
încadreze în
limita de 6-8 pagini (pentru participanții din învățământul universitar) sau 4-6 pagini (pentru participanții
din învățământul preuniversitar).
Textul lucrării se va redacta cu font de dimensiunea 12, la un rând jumătate, Times New Roman,
notele de subsol şi numele autorului cu font de dimensiunea 10, titlurile cu 14. Numele coordonatorului
va fi marcat printr-o notă de subsol plasată la numele participantului.
Referința bibliografică cuprinsă în nota de subsol conține, în ordine, următoarele informații:
Prenumele, numele autorului, titlul lucrării (scris cu italic, fără ghilimele), volumul (dacă este cazul),
localitatea, editura, colecția (dacă este cazul), anul, pagina (sau paginile) de la care se citează.
Toate titlurile din notele se subsol trebuie să se regăsească în bibliografie. Informațiile cuprinse în
referințele bibliografice se ordonează astfel: nume, prenume, titlu integral al lucrării (scris cu italice),
volumul, localitatea, editura, anul.
Lucrările vor fi însoţite de un rezumat de 6-8 rânduri şi de 4 cuvinte cheie, redactate într-o limbă
de circulaţie internaţională.
Pentru stabilirea premiilor, comitetul ştiinţific va nota atât calitatea lucrării, cât şi prezentarea ei
orală (maxim 15 minute).
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"Ce vrea cultura? Să înţeleagă infinitul."
Umberto Eco

INVITAŢIE
Sesiunea Naţională de Comunicări Știinţifice
Limbă, cultură și civilizație în și prin timp
Ediţia a II-a
05-06 mai 2017
Departamentul Limbă și Literatură din cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte,
Universitatea din Pitești, organizează cea de-a doua ediție a Sesiunii Naționale de Comunicări
Științifice Limbă, cultură și civilizație în și prin timp, adresată studenților și liceenilor.
Ediția din acest an va sta sub auspiciile personalității de geniu a lui Umberto Eco. La
împlinirea unui an de la trecerea sa în neființă, aducem omagiu unui romancier, filozof, estetician,
eseist, o întruchipare desăvârșită a omului de cultură european, care și-a dedicat existența nu doar
beletristicii, ci și publicării de lucrări de semiotică, de studii și eseuri despre principiile artei și ale
frumosului, despre situația politică și starea societății din prezent, fără să neglijeze nici domeniul
limbii ori latura spirituală a existenței umane.
Așadar, având ca punct de plecare domeniile de interes ale lui Umbero Eco, tema pe care o
oferim spre analiză pentru această a doua ediție este "Timp și temporalitate în spațiul cultural
european", cu trei secțiuni distincte:
Literatură(literatură
română/engleză/franceză/spaniolă/hispanoamericană/germană, literatură
universală);
Lingvistică (lingvistică generală, gramatică, pragmatică, stilistică
română/engleză/franceză/spaniolă/germană);
Societate, civilizație și artă.
Sesiunea urmărește să creeze un cadru propice dezbaterilor, ea fiind destinată studenţilor şi
elevilor care vor să se afirme în ipostaza de tineri cercetători în domeniul științelor umaniste
(limbă, literatură, istorie, arte), conducând la construirea unui mediu competitiv.
Participanţii vor primi premii constând în diplome și cărți, iar lucrările vor fi publicate în
revista Studii şi cercetări filologice (Pentru studenți), Editura Tiparg, ISSN: 1583-221X.
Pentru o bună desfășurare a secțiunilor Sesiunii, vă rugăm ca, până la data de
10 aprilie 2017, să ne transmiteţi formularul de înscriere, la adresa de mail
revista.litere@yahoo.com.
Lucrarea in-extenso va fi trimisă la aceeași adresă, până la data de 24 aprilie 2017.

