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Invitație
Stimate doamne,
stimați domni,
Avem plăcerea să vă invităm la cea de-a XI-a ediție a colocviilor bienale organizate de
Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” ce va avea loc în perioada 24–25 octombrie
2019.
În centrul dezbaterilor va fi plasat Satul contemporan – modele culturale și mutații
funcționale, realitate procesuală și multiformă, ale cărei transformări se petrec sub ochii noștri și
cuprind toate domeniile existenței sociale și individuale. Modelele tradiționale ale comunității rurale
au trecut printr-o serie de modificări care au pus la încercare înseși structura și funcțiile lor. Ceea ce
s-a păstrat, s-a modelat și s-a schimbat în fiecare din elementele sale componente reprezintă
imaginea comunității rurale de astăzi.
Temele pe care le propunem sunt, prin urmare, multiple și complexe, dar au ca numitor
comun maniera interdisciplinară de abordare, cu o dominantă etnologică (folcloristică, etnografie,
etnomuzicologie, etnocoreologie). Disciplinele noastre de studiu, având propria dinamică, sunt
astfel nevoite să-și adapteze tematica și metodologia realităților referențiale ale obiectului de studiu.
Arii tematice propuse:
1. Redescoperirea naturii, reconfigurări ale locuirii, meșteșugurilor și ocupațiilor sub impactul
tehnologiei și turismului;
2. Mutații în structura riturilor (ciclul vieții de familie, sărbătorile religioase, tradițiile și obiceiurile
comunitare);
3. Noi forme de comunicare în spații rurale și urbane;
4. Migrația și consecințele sale asupra modului de viață comunitar;
5. Noi perspective în metodologia de cercetare a culturii populare.
Forme de prezentare:
Comunicările individuale nu vor depăși 20 de minute. Așteptăm propuneri pentru prezentări
în panel, care să se încadreze în aria tematică largă, de aproximativ 60 de minute, inclusiv discuții.
De asemenea, în cadrul evenimentului, vor fi organizate sesiuni de proiecții de filme etnologice
(maximum 30 de minute), lansări și prezentări de cărți, CD-uri și DVD-uri (10 minute per vorbitor).
Propunerile vor fi trimise până la data de 20 iunie și vor include: titlul prezentării și un
rezumat de maximum 300 cuvinte, numele complet, afilierea instituțională și detaliile de contact.
Acestea se vor regăsi în cadrul formularului de înscriere, care se va completa digital la această
adresă. Lucrările vor fi analizate de către comitetul științific și acceptarea dumneavoastră va fi
comunicată până în data de 1 iulie. Comunicările pot fi susținute în limbile: română, engleză și
franceză. Totodată, lucrările care vor fi prezentate în cadrul colocviilor vor fi luate în considerare
pentru publicare în „Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor”. Pentru informații suplimentare,
ne puteți contacta la adresa de e-mail colocvii@ief.ro.
Vă mulțumim și așteptăm cu interes propunerile dumneavoastră!
Comitetul de organizare

