Educația interculturală ca provocare contemporană
masă rotundă polono-română
cu ocazia aniversării de 10 ani de la înființarea Centrului de Limbă și Cultură Poloneză
al Universității Babeş-Bolyai

Pe data de 20.05.2013, Centrul de Limbă și Cultură Poloneză al Universității Babeş-Bolyai aniversează 10
ani de existență. Cu această ocazie, dorim să vă invităm la o masă rotundă polono-română, al cărei
scop este întâlnirea dintre profesorii și cercetătorii polonezi și români care se ocupă de bogata și variata
temă a multiculturalității, cu diversele sale subtilități și perspective metodologice și metodice.
Întâlnirea va avea caracterul unei discuții libere tratând subiectul anunțat și va avea loc luni, 20.05.2013,
între orele 13:00-15:00 la Facultatea de Studii Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) în Sala de
Consiliu, nr. 1, etajul I.
Programul întâlnirii cuprinde prezentări din partea câtorva profesori din Polonia, de la Facultatea de
Studii Internaționale și Politice a Universității Jagiellone din Cracovia și de la Înalta Şcoală de Ştiințe
Sociale din Varșovia pe tema minorităților naționale și etnice în Polonia, precum și a ideii Studiilor
Culturale Jagiellone. Limba de lucru va fi limba engleză.
Scopul întâlnirii este efectuarea unui schimb de idei asupra cercetărilor privind tema multiculturalității
precum și a unei dezbateri pe tema provocărilor contemporane cu care se confruntă cercetătorii în
domeniul educației interculturale. Întâlnirea are și caracterul unei invitații de colaborare academică în
cadrul proiectului Studiilor Culturale Jagiellone.
Studiile Culturale Jagiellone reprezintă o propunere de a înțelege și de a efectua cercetări asupra culturii
cu sensibilitate și imaginație intelectuală, punând în centrul interesului cercetătorului omul, ca pivot
central al actului cultural precum și problematica dialogului, comunicării și educației interculturale.
Studiile Culturale Jagiellone sunt concepute pe modelul unor studii interculturale cu referire la
moștenirea axiologică și intelectuală a Renașterii, în special în forma sa poloneză din perioada Jagiellonă.
Între persoanele invitate la dezbatere se numără profesori de la Facultatea de Studii Europene,
Facultatea de Litere, Facultatea de Istorie și Filosofie și Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din
cadrul
Universității Babeş-Bolyai, cercetători ai instituțiilor care se ocupă de problematica
multiculturalității la Cluj, precum și reprezentanți ai minorităților etnice.
Întâlnirea va fi onorată de participarea Excelenței Sale, domnului Marek Szczygieł, Ambasador al
Republicii Polone în România.

http://centre.ubbcluj.ro/poloneza/

