CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ
Organizatori
Universitatea din București, România
Fundación Idente de Estudios e Investigación, Berlin, Germania
Universitatea din Viena, Austria
Locație
Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea din București, Str. Gen.
Berthelot, nr. 19, Sector 1, București
Timp
19-20 iunie 2020
Tema
Iubirea este o temă universală pe care o găsim în cultura și viața popoarelor lumii
din toate timpurile. De asemenea, este o temă perenă și actuală pentru că ființa
umană a căutat-o chiar de la începuturile istoriei sale pe pământ și nu a încetat să o
caute cu determinare până în zilele noastre. Ce este iubirea? Cum să înțelegem
iubirea în sens metafizic-teologic? Cum să ne raportăm la formulările literare și
analizele filosofice care i-au fost consacrate iubirii? Scopul conferinței este să
analizeze conceptul de iubire din mai multe puncte de vedere și să identifice căi și
posibilități de actualizare a semnificației (semnificațiilor) iubirii la nivel social și
individual. În fine, conferința caută să ofere porți de ieșire din diferitele forme de
violență care afectează nu doar viața zilnică a omului la nivel local ci și relațiile
dintre ființele umane într-o lume globalizată.
Secțiuni tematice:
(1) Sensul metafizic și teologic al iubirii;
(2) Motivul iubirii în literatură și poezie;
(3) Iubire și filozofie;
(4) Iubirea în viața religioasă și mistică;
(5) Erosul într-un timp lipsit de iubire: fenomenologia politică și arta.
Keyspeakers:
Prof. Santiago Acosta (Universidad Técnica Particular de Loja)
Prof. Wilhelm Dancă (Universitatea din București)
Prof. Herta Nagl-Docekal (Universitatea din Viena)
Prof. Cornelia Helfrich (Fundación Idente de Estudios e Investigación din Berlin)
Prof. Ludwig Nagl (Universitatea din Viena)

Comitetul de organizare invită pe toți cei interesați de tematica iubirii în zilele
noastre să participe la conferință. Comunicările pot fi prezentate în limba română
sau în limba engleză.
Rezumat
Sunteți invitați să trimiteți un rezumat al comunicării (300 – 500 de cuvinte) și un
scurt CV la Wilhelm Dancă (wilhlem.danca@gmail.com) până pe 30 martie 2020.
Comunicarea completă trebuie trimisă până pe 30 mai 2020 la aceeași adresă de
email. Comunicările în limba engleză vor fi selectate și publicate de Council for
Research in Values and Philosophy, Washington D.C. Comunicările în limba
română vor fi selectate și publicate într-un volum colectiv.
Logistică
Nu se percepe taxă de participare. Participanții la conferință își vor asigura singuri
cheltuielile de transport și cazare.
Contact
Prof. Wilhelm Dancă
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Universitatea din București
Email: wilhelm.danca@gmail.com

