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Call for papers 

Conferința Internațională de Ştiințe umaniste și sociale,  
CREATIVITATE, IMAGINAR, LIMBAJ  

(CIL 2017) – Ediția a IV-a 
 

Craiova, România, 
19-20 mai, 2017 

 
Dragi colegi, 

 
Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la cea de-a IV-a ediție a 

Conferinței Internaționale Creativitate, Imaginar, Limbaj, organizată de Facultatea de Litere, 
Universitatea din Craiova, pe data de 19-20 mai, 2017.  

Urmând tradiŃia stabilită de ediŃiile anterioare, CIL 2017 îşi propune să pună în valoare 
dialogul interdisciplinar şi multidisciplinar, în domeniile ştiinŃe umaniste şi ştiinŃe sociale şi se 
înscrie în seria manifestărilor dedicate aniversării a 70 de ani de la înfiinŃarea UniversităŃii 
din Craiova. 
 

Keynote speakers: 
 
Prof. univ. dr. Alexandru GAFTON , Universitatea „A. I. Cuza”, Iași 
Prof. univ. dr. Marin MANOLESCU , Universitatea din București 
Prof. univ. dr. Eugen NEGRICI, Universitatea din Bucureşti 
 
Lucrările se vor desfășura pe două planuri:  
 

• Comunicări în cadrul secțiunilor, pe domenii, ramuri de științe, specializări; 
• Mese rotunde interdisciplinare, pe teme de larg interes, care vor fi stabilite la 

primirea titlurilor și rezumatelor comunicărilor. 
 

Calendar: 
 

• 15 aprilie 2017 – trimiterea fișei de participare (care se regăseşte în fișierul 
atașat); 

• 22 aprilie 2017 – confirmarea acceptului de participare din partea 
organizatorilor; 



• 1 mai 2017 – participanții trimit dovada achitării taxei de participare, dacă taxa 
a fost platită în cont; 

• 8 mai 2017 – trimiterea lucrărilor in extenso. 
 

Toate documentele – fișa de participare, rezumatul şi cuvintele cheie (care se regăsesc 
în formularul atașat) vor fi trimise la adresa contact@cilconference.ro.  
 

Lucrările propuse pot fi prezentate în următoarele limbi: română, engleză, franceză, 
italiană. Lucrările (8-12 pagini) vor fi publicate în volumele conferinței, la edituri acreditate; 
pentru domeniul ŞtiinŃe sociale, volumul conferinței va fi publicat la o editură A2. 

 
Taxa de participare la conferință este de 150 RON/ 30 EUR şi poate fi achitată în 

contul RO36 RZBR 0000 0600 1747 6817, deschis la Raiffeisen Bank (BIC RZBRROBU. 
Beneficiar: Elena Rodica Opran), sau direct în ziua conferinŃei. 

 
Costurile transportului, mesei și cazării vor fi suportate de către participanți. Pentru 

mai multe detalii, vă rugăm să consultați site-ul conferinței la 
http://www.cilconference.ro/?lang=ro.  

În limita locurilor disponibile, Universitatea din Craiova vă poate pune la dispoziție 
cazare la hotelul-cămin al UCV, la un tarif de 55 RON/noapte. 

 
 
 

Decan, 
Conf. univ. dr. Anamaria Magdalena PREDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


