
Conferinţa Estetică şi Teorii ale artelor / Aesthetics and Theories of the Arts 

A doua ediție, 27-28 septembrie 2013, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

– apel la contribuţii – 

Departamentul de Filosofie şi Centrul de Filosofie Aplicată din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai 
lansează următorul apel la contribuţii pentru lucrări ştiinţifice originale în domeniul esteticii şi al 
teoriilor artelor, în vederea prezentării acestora în cadrul conferinţei anuale Estetică şi Teorii ale 
artelor, organizată în cadrul proiectului CNCS ID-PCE-2011-3-1010 ”Reînnoirea Esteticii: de la 
artă la viața cotidiană” (director: conf.dr. Dan Eugen Rațiu). 

Conferința își propune să reunească specialiști din țară și din străinătate din aceste discipline, 
precum și din cele înrudite precum Istoria artei, Studii vizuale, Sociologia artelor, Politici culturale 
și management cultural etc., care doresc să participe la dezbaterea interdisciplinară a unor probleme 
actuale ale artelor și disciplinelor care le abordează în calitate de fenomene sau practici culturale. 

A doua ediţie a Conferinţei anuale Estetică şi Teorii ale artelor / Aesthetics and Theories of the Arts 
va aborda probleme teoretice și metodologice în sens larg, cu accent pe următoarele tematici: 

• Modele teoretice în abordarea artelor contemporane 
• Lumile artei contemporane: actori, practici şi instituţii 
• Estetică, istoria artei şi sociologia artelor: platforme metodologice comune? 
• Estetica vieţii cotidiene (everyday aesthetics): fundamente şi problematici 
• Situații sociale estetice și tehnici ale sinelui: corp și modă 
• Aplicarea teoriilor estetice la politica culturală și managementul artelor 

Tematicile propuse sunt non-exclusive şi se acceptă lucrări din toate tradiţiile esteticii filosofice și 
ale teoriilor artelor, cu accent pe artele vizuale, cinema, muzică și artele performative. Atât 
prezentările sistematice cât şi cele istorice sunt binevenite. Pentru fiecare lucrare vor fi alocate 
aproximativ 30 de minute pentru prezentare şi 20 de minute pentru discuţii. Lucrările acceptate vor 
fi eligibile pentru publicare în reviste de specialitate indexate în baze de date internaționale sau în 
volume colective publicate în edituri acreditate CNCS sau de prestigiu internațional. 

Pentru a propune o lucrare, vă invităm să o trimiteţi la adresa daneugen.ratiu@gmail.com, însoţită 
de datele de contact și afilierea autorului/autorilor. Preferăm lucrările complete (5-6000 cuvinte), 
însă, alternativ, vor fi luate în considerare şi rezumatul (max.1 pag.) lucrării în curs de redactare. 
Data limită pentru trimiterea propunerilor este: 25 iulie 2013. 

Organizator: conf. dr. Dan Eugen Rațiu. 

Comitet ştiinţific: prof.dr. Petru Bejan (UAIC), prof.dr. Ruxandra Demetrescu (UNA), conf.dr. 
Mihaela Pop (UB), conf. dr. Dan Eugen Rațiu (UBB), prof.dr. D.N. Zaharia (UAGE). 

Conferinţa se va desfăşura în 27-28 septembrie 2013, în sediul central al Universităţii Babeş-Bolyai 
din Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr.1, etaj 1, Departamentul de Filosofie. Cheltuielile de 
cazare și cele aferente pauzelor de cafea, prânzurilor şi cinei oficiale vor fi suportate de către 
organizatori, în limita fondurilor disponibile. 


