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STIMATI  COLEGI, 
 

Iata, ne apropiem de urmatorul eveniment – deja traditional -  pentru cei ce desfasoara o 
activitate stiintifica legata de antropologie: Simpozionul “Zilele Francisc I. Rainer” -  editia 2014.  

Evenimentul, cu participare internationala in acest an, va incepe in ziua de Miercuri 09 
aprilie 2014 desfasurandu-se intre orele 10-18  si se va continua Joi 10 aprilie 2014 intre orele 09.00-
18.00 în sala Ion Heliade Rădulescu din cadrul Bibliotecii Academiei Române. Girul stiintific si 
organizatoric este dat de institutele, comisiile si societatile care si in anii precedenti au fost prezente 
si au organizat evenimentul. 

Tema simpozionului din acest an va fi ANTROPOLOGIE SI SOCIETATE, tema ce s-a 
dorit, la fel ca si in anii trecuti, a fi una generoasa in asa fel incat toti sa beneficiem de o experienta 
pozitiva legata de ultimele directii de dezvoltare ale antropologiei, ca stiintã despre om in 
integralitatea sa bio-socio-culturala in contextul biodiversitatii. 

Anul acesta simpozionul se va desfasura sub egida personalitatii lui Constantin Bălăceanu-
Stolnici (n. 6 iulie 1923, Bucuresti) – celebrand cu aceasta ocazie peste 65 ani de activitate stiintifica.  

Constantin Bălăceanu-Stolnici - om de stiintă român, medic neurolog, pioner în domeniul 
neurociberneticii, profesor de Neuropsihologie si Anatomie a Sistemului nervos, membru de onoare 
al Academiei Române, membru al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania si al Academiei de 
Stiinte Medicale din Romania - este actualmente Director de Onoare al Institutului de Antropologie 
“Fr.I.Rainer” al Academiei Romane si Presedintele de Onoare al Societatii Academice de 
Antropologie. 

 

Rămâne la latitudinea fiecărui participant, ca din activitatea stiintifica depusa, sa prezinte in 
cadrul simpozionului acea parte de activitate proprie si specifică care să ne imbogatească tuturor 
perspectivele de abordare a disciplinei ce ne reuneste intr-un colectiv extins de specialisti interesati de 
problematica antropologiei actuale. 

Titlul, autorii si rezumatul comunicarii (vezi fisa de inscriere) sunteti rugati sa le trimiteti cel 
târziu pana in ziua de vineri 14 Martie 2014 pe e-mail ( soc.acad.antropologie@gmail.com ). Rezumatele 
(aprox. 300 cuvinte) va rugam sa nu depaseasca 10-15 randuri, ele aparand intr-un volum de 
rezumate ( ISBN 978-973-0-16119-9 ) 

Programul va cuprinde in deschidere cateva miniconferinte a cate 15 minute. 
Comunicarea Dvs. este de dorit a se incadra in aproximativ 7 minute maxim pentru a lasa loc 

la intrebari si comentarii. Comentariile maxim 2-3 minute/pers si intrebarile strict la subiect. 
Lucrarea in extenso (inclusiv tabelele si figurile) ar fi bine sa nu depasesca 10-12 pagini scrise 

la un rand si 1/2  - font Times New Roman 12 ; se va depune, cel tarziu, in ziua sustinerii la 
secretariatul simpozionului in format electronic (memorystick/CD) sau se va trimite in avans prin e-
mail la soc.acad.antropologie@gmail.com . 
    

In pauza dintre lucrari va avea loc lansarea cartii  “ANTROPOLOGIE SI MEDIU ” ce 
include minicapitole scrise de autorii ce au participat la lucrarile din editia 2013 a Simpozionului 
Rainer. Binenteles ca si in acest an se va proceda la fel. Pentru realizarea volumului, fiecare 
participant ar fi bine să comande anticipat un număr de exemplare. Costul acestuia va fi anunţat 
ulterior dar in mod cert va fi subventionat, ca si in anii precedenti, in mare masura de catre Societatea 
Academica de Antropologie. 
 

Va multumim pentru atentie si asteptam inscrierile insotite de rezumat, 
                                                                                                                 cu respect 
                                                                                                                                     Organizatorii 


