
Semestrul de primăvară, 2014 
 

4 martie 
Alexander BAUMGARTEN (UBB Cluj) 

„Theologia philosophorum parcialis”. Editarea 
comentariului anonim „Sapiencie quinto” la Liber de 
causis 

 

11 martie 
Alexandra BANEU (UBB Cluj) 

„Brevitate gaudent moderni” sau despre rostul unui 
compendiu de teologie – Pelbart din Timişoara, 
Aureum sacrae theologiae rosarium 

 

18 martie 
Mihai MAGA (UBB Cluj) 

Receptarea lui Ioan de Salisbury în Europa Centrală 
şi de Est în secolele XIV-XV 

 

25-28 martie, orele 1000 
Claire ANGOTTI (Univ. din Reims) 

Histoire des pratiques intellectuelles à la faculté de 
théologie de Paris 

L’usage des Sentences à Paris d’après les exemplaires 
de la bibliothèque du collège de la Sorbonne 

Panorama des commentaires des Sentences présents à 
Paris à la fin du XIVe siècle 

Chris SCHABEL (Univ. din Cipru) 
How to establish the punctuation in a medieval text 

Participă: Monica BRÎNZEI (UBB Cluj, IRHT Paris) 
 

1 aprilie, orele 1600 
Dana JALOBEANU (Universitatea din Bucureşti) 

Istoria naturală între laborator şi „scriptorium”: 
strategii de lectură şi compilaţie în proiectul 
baconian al Marii Instaurări 

 

1 aprilie, orele 1800 
Andrei MARINCA (UBB Cluj) 

Conceptul de „rectitudo” la Anselm din Canterbury. 
Etape preliminare în publicarea versiunii româneşti a 
tratatului Despre adevăr 

 

8 aprilie 
Paula TOMI (UBB Cluj) 

Petrus Hispanus, Summulae logicales. Preliminarii 
ale exegezei şi traducerii tratatului în limba română 

 

15 aprilie 
Oana Corina FILIP (UBB Cluj) 

Ioan de Salisbury şi receptarea gândirii politice 
antice în secolul al XII-lea 

 

29 aprilie 
Daniel COMAN (UBB Cluj) 

Liber 24 philosophorum – Studiu comparativ al celor 
două variante de text existente: Laon, Bibliothèque 
municipale, 412, vs. „forma comună” 

 

6 mai 
Vichi CIOCANI (Univ. Toronto) 

Viziunea lui Cassiodor privind educaţia monastică în 
Institutiones 

 

7 mai 
Andrei BERESCHI (UBB Cluj) 

Hermetism, ocultism si magie: Giordano Bruno şi 
subiectul „vincular” 

 

8 mai, orele 1400 
Joël BIARD (Univ. din Tours) 

Évolution de la psychologie au XIVe siècle : quelques 
aspects des Questions sur l’âme de Jean Buridan 

 

13 mai 
Filotheia BOGOIU (UBB Cluj) 

Problema celor trei etici aristotelice (Magna Moralia, 
Etica Eudemică şi Etica Nicomahică) 

 

20 mai 
Otniel VEREŞ şi Antoaneta SABĂU (UBB Cluj, CEU 
Budapest) 

Şantier erigenian. Stadiul actual al traducerii lucrării 
Despre diviziunea naturii 

 

27 mai 
Adrian PODARU (UBB Cluj) 

Receptarea Sfântului Grigorie Teologul în teologia 
bizantină a secolului al XI-lea: Mihail Psellos 

 

Conferinţele vor avea loc în Sala „François Chamoux”, clădirea centrală UBB, etaj I, 
în fiecare marţi de la ora 1800 (dacă nu este specificată altă oră). Intrarea este liberă. 

http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/

