BucharEst STudent BEST Letters Colloquia
Colocviile Studențești – Facultatea de Litere, București – ediția I
28-29 martie 2014
Cu ocazia manifestărilor dedicate sărbătoririi a 150 de ani de la înființarea Universității din București,
Facultatea de Litere, împreună cu Centrul său Studențesc de Cercetare și Comunicare, organizează în zilele de
28-29 martie 2014 prima ediție BucharEst STudent BEST Letters Colloquia, eveniment științific dedicat
studenților din domeniile: filologie, studii culturale, științe ale comunicării și științe ale administrației
afacerilor.
Pe parcursul celor două zile ale ediției, se reunesc la Facultatea de Litere, în patru mari secțiuni –
Studii literare, Lingvistică, Studii culturale, Științe ale comunicării –, 90 de studenți și de masteranzi din
facultăți și departamente de profil din capitală și din alte centre universitare: Brașov, Cluj-Napoca, Craiova,
Galați, Iași, Sibiu, Suceava și Timișoara. În programul ediției din acest an a fost inclusă și o sub-secțiune a
studenților Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București.
Lucrările premiate urmează a fi publicate într-un volum științific, în care studenții vor semna alături de
cadre didactice universitare.
Facultatea de Litere este o instituţie de educație și de cultură cu rol major în societatea noastră
actuală. S-a înființat prin transformarea Școlii Superioare de Litere (1863), absorbite în structura Universității
din București (1864), și s-a impus atât prin marile nume care au susţinut-o de la catedră, cât și datorită
personalităţilor care s-au format în cadrul ei. Standardele înalte ale studiilor urmate aici l-au impulsionat pe
Mircea Eliade să afirme peste hotare că formarea sa intelectuală, precum şi descoperirea preocupărilor sale de
cercetare se datorează, în exclusivitate, Facultăţii de Filosofie şi Litere, pe care a frecventat-o între anii 1925 și
1928 – perioadă care echivala prin durată, iată, cu actualul sistem Bologna de licenţă.
Deviza adoptată de instituţia noastră în urmă cu 10 ani – Numele mari se formează cu Litere! – se
justifică întru totul. Profesori renumiţi în ţară şi în străinătate, academicieni şi scriitori de prestigiu, cercetători,
publiciști, chiar politicieni și analişti ai spaţiului public au absolvit studiile universitare aici. Lor li se adaugă
numeroși critici și istorici literari, eseiști, redactori și atâția alți făuritori de discurs cultural în România și în
afara granițelor ei, precum și specialiști în comunicare publică, funcționari europeni sau bibliotecari cu
recunoaștere în activitatea lor.
În luna octombrie a anului 2012, Facultatea de Litere a înființat Centrul Studenţesc de Cercetare şi
Comunicare, primul de acest fel din țară, organizator de stagii de practică, de ateliere şi dezbateri studenţeşti,
de evenimente dedicate omagierii tradiției instituţiei, precum seria Conferințelor Valorile noastre. Scopul
constituirii și al funcționării lui este acela de a construi un mediu propice dezvoltării profesionale a studenţilor,
un mediu al dialogului constant şi valoros, pentru a-i sprijini să devină o comunitate de spirit. Totodată, el
răspunde unor nevoi de redefinire instituţională, de regăsire a grupurilor elective din mediul universitar
românesc, iar pentru studenţi, de întâlnire cu modelele lor culturale, dar și cu colegii lor, din țară și din
străinătate.
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