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COLOCVIUL INTERNAȚIONAL UNIVERSITAR „LUCIAN BLAGA” 

Ediția a XXI-a 

Sibiu, 28 – 31 octombrie 2020 

Destinat studenților și masteranzilor, Colocviul cuprinde patru secțiuni de comunicări științifice, la care se 

adaugă o secțiune de traduceri, una de creație literară și un atelier de teatru. Manifestarea are deja o tradiție 

consistentă, fiind organizată, începând cu anul 1999, la Facultatea de Litere și Arte a Universității „Lucian 

Blaga” din Sibiu. Lucrările premiate, prezentate în cadrul Colocviului sunt publicate în Caietele „Lucian 

Blaga”, revistă indexată în bazele de date internaționale CEEOL, ERIH -PLUS,  Index Copernicus și 

COSMOS.  

1. Secțiuni de comunicări științifice: 

a. Lucian Blaga – Studii literare și filosofice: secțiunea va reuni lucrări ce analizează opera literară 

și/sau filosofică a lui Lucian Blaga, abordată din unghiul „close reading”-ului, al receptării critice sau 

proiectată în context (inter)național. 

b. Lucian Blaga – Poetică și Stilistică: secțiunea va cuprinde analize preponderent formale ale operei 

blagiene, ce utilizează concepte specifice disciplinelor menționate. 

c. Dramaturgia românească : secțiunea vizează dramaturgia românească, dar și/sau evidențierea posibilelor 

conexiuni cu cea europeană. 

d. Metode recente în abordarea textelor literare: lucrările vor avea în vedere discuții teoretice sau 

studii de caz ce folosesc drept punct de plecare metodologii propuse în studiile literare ale ultimelor 

decenii: postumanismul, cognitivismul, geocritica, cybermitologia, ecocritica, studiile feministe, noul 

materialism, world-systems analysis, studiile postcoloniale etc. 

2. Ateliere de traduceri: engleză, franceză, germană, greacă, letonă, poloneză, chineză etc 

3. Atelier de teatru: Performing Lucian Blaga. Spectacol interactiv.  

4. Lansare „Caietele Lucian Blaga”, vol. XXI (ediția 2020) 

5. Creație literară 

Pentru secţiunea Lucian Blaga în traducerea studenţilor, propunem texte aflate în continuarea invitației. 
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Traducerile vor fi însoţite de: a) aprecieri privind calitatea traducerilor anterioare; b) consideraţii 

(interpretări, soluţii) privind traducerile proprii. Traducătorii se vor deplasa la Sibiu numai dacă susţin şi o 

comunicare ştiinţifică în altă secţiune. 

 

ASPECTE ORGANIZATORICE: 

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor Colocviului vă rugăm: 

1. Să vă înscrieți la adresa de e-mail colocviublaga@gmail.com, fie individual, fie cu echipa din centrul 

universitar 

2. Până în 15 octombrie 2020 să trimiteți, prin e-mail, traducerile. 

3. Până în 15 octombrie 2020, să confirmați prezența și numărul de participanți, pe adresa de 

e-mail a colocviului: colocviublaga@gmail.com 

 

Pentru redactarea lucrărilor vă rugăm ca, în acest sens, să respectați normele: 

https://lucianblagacolloquium.wordpress.com/lucian-blaga-yearbook/. 

Persoane de contact: Alina Bako: alina.bako@ulbsibiu.ro 

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați site-ul colocviului: 

http://conferences.ulbsibiu.ro/lucianblagacolloquium/ 

 

Vă mulţumim şi vă aşteptăm! 
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Texte propuse pentru traducere: 

 

 
 

 
Mesterul Manole 


