Conferința plasează în context academic titlul cărții lui Dan C. Mihăilescu, propunând o abordare
umanistă a cărţii, a cărei citire aduce revelaţii „fermecător-terapeutice”, pe care dorim să le supunem reflecţiei.
De la descoperirea tiparului încoace, citirea cărţilor este poate cea mai importantă activitate intelectuală a
omului modern. Probabil că greşeala lui Don Quijote - unul dintre primii eroi ai romanului modern – de a citi
intensiv o literatură menită a fi extensivă prin invenţia lui Gutenberg - a continuat să ne urmărească în ultimele
patru sute de ani.
Ce se întâmplă - şi mai ales ce se va întâmpla -atât cu cartea cât şi cu cititul odată cu transferul cărţii în
mediul digital? Cum va arăta omul și cultura în contextul transformărilor care afectează cartea, lectura și
educația? Care este rolul cărții în viața noastră ? Toate acestea sunt întrebări care invită la o dezbatere
interdisciplinară despre era post-Gutenberg, așa cum numea umanitatea Marshall Mcluhan încă din anii 60.
Existența unui proiect de cooperare internațională, COST ”Evolution of reading in the age of
digitisation”, iniţiat în 2014 şi la care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este partener, atestă
preocuparea lumii academice pentru schimbările care încep să reconfigureze cartea ca depozitar al cunoașterii,
dar și ca obiect ce reușește să-și depășească condiția materială, utilitară. Cartea generează cultură, înnobilează
minți, deschide suflete și schimbă destine. Acestea sunt doar câteva motive care provoacă o întâlnire academică
interdisciplinară despre „Cărțile care ne-au făcut oameni”.
Conferința se adresează profesorilor și cercetătorilor din diferite domenii, autorilor, traducătorilor și
editorilor de carte, celor care se ocupă de gestionarea cărții și publicului larg, atent la dinamica schimbărilor în
era noilor tehnologii.

1.

Data limită de însriere:
 30 aprilie 2018 la adresa: alexapostol87@gmail.com
Rezumatele vor fi scrise în format word cu informaţii în această ordine:
 Autori
 Afiliere
 Adresă e-mail
 Titlul lucrării
 Rezumat
Autorii propunerilor acceptate vor fi anunțați până la data de 10 mai 2018

2.

Tematici:
Cultură și carte
Dimensiuni simbolice ale cărții și lecturii
Cărțile de ieri, cărțile de azi (e-book)
Traducerea, critica și hermeneutica textului












Ipostaze ale cărții în știință, religie și beletristică
Formare și informare prin mijlocirea cărții
Ideologia și universul cărții
Consumul de carte și analfabetismul funcțional
Drumul cărții de la autor la cititor

3.

Parteneri:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Primăria Municipiului Iași
Academia Română, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Filiala Iași
Academia Română, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane”, Filiala Iași
Muzeul Literaturii Române
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași
Asociația Sf. Voievod Ștefan cel Mare- Hârja

4.

Comitet științific:
Acad. Tudorel Dima
M.C. Academia Romană Ștefan Afloroaei
Prof. univ. dr. Conțiu Șoitu
Prof. univ. dr. Ioan Constantin Lihaciu
Prof. univ dr. Nicu Gavriluță
Prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu
Prof. univ. dr. Adrian Poruciuc
Prof. univ. dr. Anton Adămuț
Prof. univ dr. Ion I.Ionescu
Prof. univ. dr. Dumitru Stan











Prof.univ. dr. George Bondor
Prof. univ dr. Petru Bejan
Prof. univ. dr. Ștefan Cojocaru
Conf.univ. dr. Bogdan Ștefanachi
Conf. univ. dr. Gheorghe Ilie Fârte
Conf. univ. dr.Alexandru Tofan
Conf. univ. dr. Iulia Milică
Conf. univ. dr. Radu Andriescu
Conf. univ. dr. Alexandru Grădinaru

Comitetul de organizare:
Prof. univ. dr Cristina Gavriluță
Conf. univ. dr. Dana Bădulescu
Conf. univ. dr. Adrian Netedu
Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru
Prof. univ. dr. Daniela Șoitu
Conf. univ. dr. Romeo Asiminei
Conf. univ. dr. Mihaela Rădoi
Conf. univ. dr. Nina Mihalachi
Conf. univ. dr. Maria Mihăilă
Conf. univ. dr. Adrian Lupu
Lect. univ. dr. Camelia Murariu
Lect. univ. dr. Carmen Palaghia














Lect. univ. dr. Oana Cogeanu
Asist. univ. dr. Sorina Postolea
Dr. Alex Apostol
Dr. Roxana Vasiliu
Drd. Ilarion Mâță
Drd. Polixenia Nistor
Drd. Daniel Comendant
Drd. Ştefana Iosif
Drd. Florina Năstase
Stud. MA Sergiu Bortoș
Stud.MA Marian Dalban
Stud. MA Alexandra Vrînceanu
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Important:



Există posibilitatea publicării lucrărilor conferinței într-un volum colectiv.
Nu se percep taxe de participare. Cheltuielile de transport și cazare nu vor putea fi decontate de către
organizatori.
Coordonatori:
Prof. univ dr. Cristina Gavriluță
cristina_ gavriluță@yahoo.fr
Conf. univ dr. Dana Bădulescu
dnbadulescu@yahoo.co.uk

