Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la colocviul:

Dan Slușanschi – cărturarul pedagog
10 ani de la plecarea sa

Joi, 27 septembrie 2018
10h30–17h30
Colegiul Noua Europă (Plantelor 21)
Participanți:
Francisca BĂLTĂCEANU, Ștefan COLCERIU, Doina DOROFTEI, Andrei EȘANU,
Ioana GOGEANU, Octavian GORDON, Andrei PLEȘU, Mihai ȘORA,
Claudia TĂRNĂUCEANU, Bogdan ȚÂRA
***
Colegiul Noua Europă, în parteneriat cu Fundația Humanitas Christiana, vă invită să
participați la Colocviul dedicat memoriei Profesorului Dan Slușanschi, cărturarul complex și iubit
de generații întregi de studenți pe care i-a inspirat în vastul domeniu al filologiei clasice, precum
și în domeniile conexe: latină medievală, romanistică, lingvistică indo-europeană, istoria limbii
române, fiind cunoscut publicului larg poate în primul rând pentru edițiile și traducerile din
scrierile latine ale lui Dimitrie Cantemir și pentru traducerea integrală a celor trei mari epopei ale
Antichității: Iliada, Odysseia și Eneida.
O mică parte dintre cei care l-au cunoscut, colegi și discipoli, vin acum, la zece ani de la
plecarea lui, să-i evoce chipul și personalitatea, fie arătând contribuția Profesorului la unul sau
altul din domeniile sale predilecte, fie adăugându-și propria contribuție la preocupările dragi lui.
Cu acest prilej, vom audia o înregistrare inedită cu Profesorul Slușanschi.
Plantelor 21, Bucharest 023971
Tel.: (+40-21) 307 99 10; e-mail: nec@nec.ro; www.nec.ro

Colocviul
Dan Slușanschi – cărturarul pedagog
10 ani de la plecarea sa
NEC, 27 septembrie 2018
10h30 – 11h30
Andrei Pleșu: Cuvînt de deschidere
Francisca Băltăceanu: Colegul meu, Dan
Mihai Șora: Viața cărturarului
Pauză de cafea: 11h30 – 11h45
11h45 – 13h00
Andrei și Valentina Eșanu: Particularitățile și importanța ediției Descriptio antiqui et hodierni status
Moldaviae (București, 2006-2007)
Claudia Tărnăuceanu: Mărturii în limba latină asupra stării economice a Moldovei secolelor al XVII-lea și
al XVIII-lea (Marco Bandini și Dimitrie Cantemir)
Dan Slușanschi: Elogiul Tradiției – rostiri la lansarea versiunii arabe a Divanului cantemirian

Pauza de prînz: 13h00 – 14h30
14h30 – 16h00
Doina Doroftei: Inscripții campanare în limba latină din Transilvania
Ioana Gogeanu: Poezia ca adevăr al Firii. Lecția elină a lui Shakespeare în Hamlet
Bogdan Țâra: Profesorul Dan Slușanschi, latinist și romanist
Pauză de cafea: 16h00 – 16h15
16h15 – 17h15:
Ștefan Colceriu: Mai degrabă Goethe. Despre culori la Homer.
Octavian Gordon: Colecția de documente medievale inedite din epoca lui Ștefan cel Mare, editate, traduse
și adnotate de Profesorul Slușanschi
17h15 – 17h30: Încheiere
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