
            

    UNIVERSITATEA „BABE Ş-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA 

  FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

        Str. Mihail Kogălniceanu nr.1;  telefon 0264-405300, Interior 5277;    

e-mail:hiphi@hiphi.ubbcluj.ro . 

             

                                    Organizează în perioada Organizează în perioada Organizează în perioada Organizează în perioada 4444----5 aprilie 2013 5 aprilie 2013 5 aprilie 2013 5 aprilie 2013 Sesiunea de Comunicări  Ştiinţifice Naţionale (a IVSesiunea de Comunicări  Ştiinţifice Naţionale (a IVSesiunea de Comunicări  Ştiinţifice Naţionale (a IVSesiunea de Comunicări  Ştiinţifice Naţionale (a IV----a ediţie)a ediţie)a ediţie)a ediţie)::::    

ConsemnConsemnConsemnConsemnări despre trecut. Societate şi imagine deări despre trecut. Societate şi imagine deări despre trecut. Societate şi imagine deări despre trecut. Societate şi imagine de----a lungul timpuluia lungul timpuluia lungul timpuluia lungul timpului....    

care se adresează studenţilor de la nivel LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORATcare se adresează studenţilor de la nivel LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORATcare se adresează studenţilor de la nivel LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORATcare se adresează studenţilor de la nivel LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT    

Tematica  conferinţei  va avea în vedere surprinderea  caracteristicilor şi trăsăturile specifice societăţii evidenţiate prin intermediul imaginii istorice, percepută în 

triplă ipostază: fie ca reprezentare fizică, fie ca reprezentare mentală sau fie ca reprezentantul celor două. Societatea şi în special omul asistă la o succesiune de 

transformări, care vor grăbi inevitabil apariţia ideii de modernizare. Studierea acestor schimbări regăsite în „imagini” vor contribui la cercetarea societăţilor care s-

au creionat atât în spaţiul naţional cât şi internaţional. 

    

Lucrările selectate şi prezentate în cadrul sesiunii de comunicări vor fi publicate ulterior întrLucrările selectate şi prezentate în cadrul sesiunii de comunicări vor fi publicate ulterior întrLucrările selectate şi prezentate în cadrul sesiunii de comunicări vor fi publicate ulterior întrLucrările selectate şi prezentate în cadrul sesiunii de comunicări vor fi publicate ulterior într----un volum la o editură recunoscun volum la o editură recunoscun volum la o editură recunoscun volum la o editură recunoscută ută ută ută 

CNCSIS. CNCSIS. CNCSIS. CNCSIS.     

Rezumatele comunicărilor (300Rezumatele comunicărilor (300Rezumatele comunicărilor (300Rezumatele comunicărilor (300----400 cuvinte) vor fi trimise până la data de 400 cuvinte) vor fi trimise până la data de 400 cuvinte) vor fi trimise până la data de 400 cuvinte) vor fi trimise până la data de     25 februarie 2014 25 februarie 2014 25 februarie 2014 25 februarie 2014 pe adresele de mail: pe adresele de mail: pe adresele de mail: pe adresele de mail: 

miamacavei@yahoo.com miamacavei@yahoo.com miamacavei@yahoo.com miamacavei@yahoo.com sausausausau    roxana_dorinapoproxana_dorinapoproxana_dorinapoproxana_dorinapop@yahoo.com@yahoo.com@yahoo.com@yahoo.com....    

    Până la data de  Până la data de  Până la data de  Până la data de  1 martie 2014 1 martie 2014 1 martie 2014 1 martie 2014 vor fi notificaţi cei care au fost selectaţi pentru susţinerea lucrărilor în cadrul conferinţei. vor fi notificaţi cei care au fost selectaţi pentru susţinerea lucrărilor în cadrul conferinţei. vor fi notificaţi cei care au fost selectaţi pentru susţinerea lucrărilor în cadrul conferinţei. vor fi notificaţi cei care au fost selectaţi pentru susţinerea lucrărilor în cadrul conferinţei.     

    

Taxă de participare 50 lei/persoană (pentru acoperirea parţială a cheltuielilor aferente).Taxă de participare 50 lei/persoană (pentru acoperirea parţială a cheltuielilor aferente).Taxă de participare 50 lei/persoană (pentru acoperirea parţială a cheltuielilor aferente).Taxă de participare 50 lei/persoană (pentru acoperirea parţială a cheltuielilor aferente).    




