CENTRUL DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI INTERCULTURALE, UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
ASOCIAŢIA CULTURALĂ „TEXT ŞI DISCURS RELIGIOS”
FACULTATEA DE TEOLOGIE „SFÂNTUL ANDREI ȘAGUNA”, UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
MITROPOLIA ARDEALULUI

Stimată Doamnă Profesor,
Stimate Domnule Profesor,
Centrul de Cercetări Filologice şi Interculturale, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Asociaţia Culturală „Text şi discurs religios”
Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Mitropolia Ardealului

Au onoarea de a vă invita să participați la Ediția a VII-a a Conferinţei Naţionale „Text şi discurs religios”.
Lucrările Conferinţei se vor desfășura în perioada 7-8 noiembrie 2014, la Facultatea de Teologie „Sfântul
Andrei Șaguna”, str. Mitropoliei, nr. 20, Sibiu.
Secţiunile Conferinței:
•
•
•

Traducerea textului sacru
Retorica discursului religios
Literatura şi sacrul

Limbile de prezentare: română, franceză, engleză, germană.
Rezumate: Rezumatele lucrărilor (de aproximativ 1000-1500 de semne, inclusiv spaţiile) se primesc la
adresa cntdrsibiu@gmail.com până pe data de 20 octombrie 2014.
Pe pagina de gardă din lucrare, alături de datele esenţiale despre autor, se va menţiona secţiunea pentru
care se optează.
Taxa de participare este de 200 RON şi include costurile pentru masa festivă, mapa conferinței şi editarea
volumului. Taxa se achită în contul RO82BTRL03301201T54151XX (RON), titular Ovidiu Matiu,
deschis la Banca Transilvania, Sucursala Sibiu, România. Dacă pe formularul de transfer există o rubrica
de menţiuni, se poate face specificarea Pentru Conferinţa Naţională Text şi discurs religios. Vă rugăm
să confirmaţi, prin e-mail, achitarea taxei de participare şi vă adresăm rugămintea de a păstra chitanţa
respectivă, pentru a fi depusă în dosarul conferinţei.
Programul Conferinței va fi afișat în timp util pe pagina noastră de internet: http://www.cntdr.ro/ și va fi
transmis participanților, prin e-mail.
Termen de predare a textului pentru acceptarea de includere în volum: 7 decembrie 2014.
Publicarea: Lucrările acceptate vor fi publicate în volumul Conferinţei.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați, folosind datele de contact de mai jos.

Colectivul de organizare din partea Centrului de Cercetări Filologice şi Interculturale:
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Manolache
Conf. Univ. Dr. Dana Preda
Lect. Univ. Dr. Ovidiu Matiu: ovidiu.matiu@ulbsibiu.ro, 0723495336.

