Centrul Universitar Nord, Baia Mare
Departamentul de filologie şi studii culturale

A Doua Invitaţie
A Cincea Conferinţă Internaţională Aniversară
"Să Celebrăm Povestirile Femeilor":
50 de ani de la publicarea cărţii The Feminine Mystique, de Betty Friedan, şi 30 de ani de la
publicarea cărţii lui Alice Walker, Our Motherţs Gardens: Womanist Prose
10-13 Octombrie 2013
Conferinţa internaţională aniversară de la Baia Mare în 2013 va fi dedicată publicării unor
două cărţi esenţiale (şi, desigur, autoarelor lor), în ideea de a încuraja cercetători din domenii
diverse să vină şi să îşi "spună poveştile", oferindu-le o umbrelă academică neconvenţională,
non-dogmatică, relaxată şi orientată către viitor. Ideea noastră este de a ne concentra asupra
unor momente importante ale trecutului, şi a urmări dezvoltarea a ceea ce s-ar putea numi
Studii feministe, Studii de gen, Feminism, Womanism, pentru a evalua, re-evalua şi medita
asupra realizărilor lor; în acelaşi timp, prin contribuţia unor cercetători din diverse domenii,
prin persepectivele lor multi-disciplinare, sperăm să putem contura câteva linii de dezvoltare
în viitor. Conferinţa noastră multidisciplinară s-a dovedit a fi un bun catalizator pentru
contributori, prilejuind o evaluare istorică şi o prospectare a viitorului domeniului tematic
propus (conferinţa despre utopie fiind un exemplu extrem de bun în acest sens, la fel ca şi cea
din 2012, dedicata traducerii).
Cu multă bucurie, anuntăm că această conferinţă va beneficia de câţiva vorbitori în plen de
mare calibru, care ne onorează în mod deosebit:
Profesor Jorunn Økland, Universitatea din Oslo, Director al Centrului de Cercetare de Gen,
Oslo, Norvegia
Profesor Judith Okely, Profesor emerit al Universităţii Hull, Cercetător Asociat al Şcolii de
Antropologie a Universităţii Oxford, Marea Britanie
Conferenţiar Shaju Nalkara Ouseph, Universitatea Arabă Deschisă, Arabia Saudită
Dr. Clementina Timuş, Cercetător al Institutului Naţional pentru Fizica Laserului, Plasmei şi
Radiaţiilor, şi doamna Ileana Mustaţă, profesor de fizică - fosta preşedintă a Asociaţiei
Femeilor cu Diplomă Universitară din România
Vă rugăm să trimiteţi rezumatele lucrărilor propuse - în engleză sau română - ţinând cont (dar
nu limitându-vă) de următoarele arii tematice:
- momentul istoric al publicării cărţii The Feminine Mystique, viaţa şi cariera lui Betty Friedan
- conceptul de Womanism, viaţa şi opera literară şi socială a lui Alice Walker

- Feminism(e), Studii ale femeilor, Studii de gen la răscruce (istorie, posibile linii directoare
pentru viitor)
- poveşti ale fmeilor - istoria unor femei mai mult sau mai puţin faimoase, în ştiinţe,
umanioare, politică şi activităţi sociale, artistice, literare, dar şi femei obişnuite cu poveştile
lor (care se confunda cu poveştile omenirii)
Vom organiza şi evenimente culturale (expoziţie de artă, de fotografie, de teatru, citire de
poezie, expoziţie şi demonstraţie de artă tradiţională) şi vom face o excursie prelungită la ţară.
În nordul Transilvaniei, în Maramureş, satul tradiţional mai este încă în viaţă. Vom merge
într-un asemenea sat de munte. Participanţii vor putea să vadă locuri minunate, să cunoască
cultura tradiţională autentică (nu cea turistică), dar şi să spună şi să audă poveşti la gura sobei.
Rezumatele se vor adresa lui Dr. Ligia Tomoiagă - ligiatomoiaga@gmail.com, până în 15
martie 2013. Răspunsul de acceptare a comitetului ştiinţific se va trimite până pe 30 martie
2013. Contribuţiile vor fi citite în sistem peer-review, şi vor fi publicate într-un volum la o
editură prestigioasă.
Taxa de participare este de 200 RON pentru înscrierile făcute înainte de 1 mai, şi de 250 RON
pentru cele venite mai târziu de această dată, sau care se fac la sosirea în Baia Mare. Taxa de
participare acoperă caietul-program, publicarea în volum, cina oficială de deschidere, coffeebreaks şi prânzurile uşoare (sandwich, salate, pizza).
Detalii legate de cazare vor fi date celor care confirmă participarea, pentru că această
conferinţă va avea două locaţii de desfăşurare, şi, prin urmare, comitetul de organizare se
însărcinează să rezolve problema cazării în aşa fel încât să nu 50 RON pentru o cameră dublă,
cu mic dejun inclus. Un plus de maxim 150 RON vor acoperi toate celelalte cheltuieli cu
mâncarea, pe toată perioada conferinţei. Transportul la diferitele locaţii va fi suportat de
organizatori.
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