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Bucureşti, 25-26 ianuarie 2013 

eveniment desfăşurat în cadrul proiectului „Valorificarea  identităţilor culturale în procesele globale” 
POSDRU/89/1.5/S/ID 59758 

 
Bucureşti, 22 ianuarie 2013 

 

 

În zilele de 25 şi 26 ianuarie 2013 vor avea loc lucrările celei de-a cincea conferinţe interactive cu participare 

internaţională cuprinsă în agenda Şcolii postdoctorale „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, proiect 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor umane 

2007-2013, contract nr. POSDRU/89/1.5/S/59758. 

Tematica manifestării ştiinţifice este „Cultură şi economie”. Vor participa cu intervenţii: domnul Claude 

Frisoni, directorul Centrului Cultural Abbaye de Neumünster, Luxemburg; domnul Prof. dr. Jaime Gil Lafuente, 

Universitatea din Barcelona; domnul Prof. univ. dr. Dan Popescu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.  

Reuniunea închide ciclul de conferinţe din programul general al proiectului, pe parcursul lucrărilor urmând a se 

produce şi o serie de concluzii asupra evenimentelor anterioare, consacrate dezvoltării durabile şi egalităţii de 
şanse în cultura europeană (iunie 2011), problemelor centrului şi marginalităţii în aria culturii europene 

(octombrie 2011),  diplomaţiei culturale - spaţiu al dialogului european (iunie 2012), proprietăţii intelectuale şi 
rolului statului în susţinerea culturii (octombrie 2012). 

Manifestarea ştiinţifică va avea loc în Aula Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, Bucureşti. 

 

 
Pentru mai multe detalii vizând derularea acestui proiect, vă rugăm sa vizitaţi site-ul oficial al proiectului 
http://www.cultura.postdoc.acad.ro. 
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