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Vă invităm să participați la Conferința internațională de Mitologie și Folclor,  Ediția 
I, 8 - 9 martie 2014, organizată de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a 
Universității din București. 

Setea de cunoaștere, dar și de inspirație ori de motivație a omului sunt cele care l-au făcut să 
apeleze întotdeauna la mit ca modalitate de descriere a unor realități aflate la limita dintre sensibil și 
inteligibil, transpunând astfel în spațiu și timp realități pe care gândirea doar și le putea închipui, fără însă a 
și le putea exprima dialectic. Astfel, de la Protagoras, Empedocle și Platon mitul va deveni mai apoi un 
instrument extrem de eficace în cadrul pedagogiilor civice. Încorporând o experiență umană universală, 
miturile manifestă o capacitate extraordinară de adaptabilitate, supraviețuind până astăzi și abordând mereu 
teme vechi de când lumea: sensul vieții, decăderea și succesul, dragostea, trădarea, viața, moartea și 
supraviețuirea dincolo de ea, destinul și relația omului cu ființele sacre. Această nevoie de mit este resimțită 
cu o și mai mare forță acum de omul contemporan, avid consumator al filmelor de aventuri gen Superman, 
The Lord of the Rings, Xena, Hercule, Harry Potter etc., dar și al comicului strip ori al benzilor desenate 
pline de aventuri senzaționale. Folclorul sau creuzetul național al fiecărei culturi face ca miturile, basmele, 
legendele etc. să capete diferite chipuri, dar în final să transmită același set de credințe și valori profund 
umane. Trăim așadar într-o lume plină de mituri, în ciuda celor care susțin cu tărie demitizarea lumii ca o 
consecință funestă a progresului. 

Prin reuniunea pe care v-o propunem (mitologisti, folcloriști, literați, antropologi, muzicologi) 
dorim să punem împreună diferite experiențe culturale care să ofere un spectru cât mai larg de perspective 
antropologice în stare să genereze nu doar direcțiile schimbării chipurilor mitice, ci și modul în care acestea 
s-au produs. 

Plaja de manifestare este așadar una foarte generoasă, începând de la mitologia antică și 
reverberațiile sale în modernitate, folclorul și literatura cultă, actualitatea miturilor etc. 
 
 
Rezumatele comunicărilor, redactate într-o limbă de circulație (max. 200 de cuvinte), 
însoțite de min. 5 cuvinte-cheie și o bibliografie minimală, vor fi trimise până la data de 1 
decembrie 2013 pe adresa: mitologiesifolclor@gmail.com. Rezumatele trebuie să 
cuprindă: titlul lucrării, nume, prenume, afilierea instituțională, titlul academic, 
adresa de e-mail. 
 
 Pe adresa electronică de mai sus vor fi trimise și confirmările de participare ale 
solicitanților. 



Limbile conferinței sunt: româna, engleza. și franceza.  
 
Accceptul comitetului ştiinţific va fi comunicat pâna la data de 10 decembrie 2013. 

Lucrǎrile in extenso (max. 10 p.) se trimit colectivului stiinţific pâna la data de 20 
martie 2014. Acestea vor fi publicate în volumul colocviului la Editura Universității din 
București. 

Taxa de participare pentru cadrele didactice universitare și pentru cercetătorii din țară 
(gr. I, II și III) este de 75 RON, iar pentru participanții din străinătate, de 50 euro. Sunt 
scutiți de plata taxei studenții și doctoranzii români.  

Întrebările și sugestiile privitoare la desfășurarea conferinței vor fi adresate membrilor 
comitetului organizatoric la adresa mitologiesifolclor@gmail.com. 

Informațiile privind tehnoredactarea lucrǎrilor, termenul și modalitatea de achitare a 
taxei de participare vor fi comunicate în cea de-a II-a circulară care va fi trimisă după 
data de 1 decembrie 2013. 

Exista posibilitatea cazării participanților din țară și din străinătate în limita 
locurilor disponibile. 

  
Comitetul organizatoric: 
 
Coordonator: 
Lector dr. Maria-Luiza OANCEA  
 
Membri: 
 
Drd. Mihail-George HÂNCU, Maria-Lucia GOIANĂ, Iuliana PETRE, Octavian 
NEGOIȚĂ, Georgiana DATCU  
 
 
Comitetul științific: 
 
Prof. univ. dr. Liviu FRANGA (Universitatea din București, Facultatea de Limbi și 
Literaturi Străine, liviu_franga@yahoo.com) 
 
Prof.   univ. dr. Emese EGYED (Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de 
Litere,  Departamentul de Literatură Maghiară, egyedemesek@yahoo.com) 
 
CS I Ion GHINOIU (Academia Română, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin 
Brăiloiu”, ionghinoiu@yahoo.com)  
 



Prof. univ. dr. Antoaneta OLTEANU (Universitatea din București, 
antoaneta_o@yahoo.com) 
 
Lidija STOJANOVIC, PhD (Research advisor at Institute of Folklore Marko Cepenkov, 
Skopje, Macedonia, e-mail: lidijast@ukim.edu.mk) 

 
 
Prof. univ. dr. Otilia HEDEȘAN (Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de 
Litere, Istorie și Teologie, Catedra de  Literatură Română și Comparată, 
ohedesan@litere.uvt.ro; otilia.hedesan@rectorat.uvt.ro)  
 
Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU (Universitatea „Alexandrul Ioan Cuza” din Iași,  
Facultatea de Litere, Catedra de Limba Română și Lingvistică Generală; Institutul „A. 
Philippide” din Iași, eugenmunteanu@hotmail.com)                                             
 
Prof. univ. dr. Raïa ZAIMOVA (Institut d’Etudes balkaniques & Centre de Thracologie 
de l’Académie bulgare des Science, Sofia; Bulgaria; Université de Sofia, Bulgaria; 
Nouvelle Université bulgare, Sofia, Bulgaria, rzaimova@hotmail.com) 
 
Conf. univ. dr. Axinia CRASOVSCHI (Universitatea din București, Facultatea de Limbi 
și Literaturi Străine, xenia.crasovschi@gmail.com)   
 
Conf. univ. dr. Ioana-Ruxandra FRUNTELATĂ (Universitatea din București, Facultatea 
de Litere, Departamentul de Studii Cluturale, ioanafruntelata@yahoo.com)             
 
Conf. univ. dr. Ileana MIHĂILĂ (Universitatea din București, Facultatea de Limbi și 
Literaturi Străine, Departamentul de Limba și Literatura Franceză, 
ileanamihaila59@yahoo.com)   
 
Lect. univ. dr. Maria-Luiza OANCEA  (Universitatea din București, Facultatea de Limbi 
și Literaturi Străine, Departamentul de Filologie Clasică și Neogreacă, 
luiza_mdo@yahoo.ro; luiza_doancea@gmail.com)    
 
Muzicolog Dr. Despina PETECEL-THEODORU (Uniunea Compozitorilor și 
Muzicologilor din România, despeth5@gmail.com)    
 

 

 
 
 


