
Stimate doamne, Stimaţi domni, 
 

       
   Conceptul de patrimoniu cultural (material şi imaterial), creat şi prin contribuţia 
teoretică a disciplinelor etnologice, se ambiguizează şi se diluează din prea multă 
extensie semantică, mai ales prin utilizarea excesivă în mass media, turism şi cu prilejul 
organizăriii festivalurilor de folclor. Considerând fenomenul imporant pentru evoluţia 
societăţii noastre, propunem Patrimoniul tradiţional - dezbatere etnologică drept temă 
principală a celei de a IX-a ediţii a Colocviilor „Brăiloiu”, desfăşurată la Bucureşti, în 
perioada 22-23 octombrie 2015. 
 
Câmpurile tematice pe care dorim să le aducem în atenţia dumneavoastră sunt: 
1.Patrimoniul tradiţional şi dezvoltarea durabilă 
2.Identitate şi patrimoniu cultural – promovare şi/sau exploatare 
3.Festivalul de folclor şi exprimarea valorilor patrimoniale 
4.Reconfigurări ale metodologiei de cercetare în domeniile etnologice în relaţie cu noile      
tehnologii multimedia 
Lista subiectelor este deschisă, invitându-vă să propuneţi paneluri circumscrise temei 
generale a colocviilor. 
 
Propunerile vor fi analizate de către comitetul ştiinţific. Comunicările pot fi susţinute în 
limbile română, engleză şi franceză şi se vor încadra în limita de timp de 20 de minute, 
urmate de 10 minute de discuţii. Lucrările care vor fi prezentate în cadrul colocviilor vor 
fi luate în considerare pentru publicare în „Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor” 
(CNCS categoria B). 
 
AGENDA: 
 
● completarea formularului de participare, primirea titlurilor şi a rezumatelor (max 200 
de cuvinte): 1 august iunie 2015, la adresa de e-mail colocvii2009@yahoo.com 
● propuneri pentru organizarea de paneluri: 1 august 2015 
 
Taxa de participare este de 50 de lei şi va fi achitată la secretariatul Colocviilor în ziua 
sosirii dumneavoastră. Ea acoperă mapa participanţilor, pauzele de cafea şi o cină. 
 
Comitetul de organizare: dr. Laura Jiga Iliescu, dr. Emil Ţîrcomnicu, dr. Iulia 
Wisoşenschi 
 
  
        Director: 
        acad. Sabina Ispas 
 
Bucureşti, 
27 aprilie 2015 
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F O R M U L A R    D E   Î N S C R I E R E  
 
 
Nume şi prenume: 
 
Titlul ştiinţific: 
 
Afiliere instituţională: 
 
Titlul comunicării: 
 
Rezumat (max. 200 de cuvinte): 
 
 
 
 
 
 
Panel propus (dacă este cazul): 
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