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 To ________________________________________________________________________, 

On behalf of the “1 Decembrie 1918” University, The 
Faculty of Orthodox Theology in Alba Iulia and its 
partners for this event,  

The Organizing Committee is pleased to invite you to  
The 16th International Symposium on Science, 

Theology and Arts (ISSTA 2017) 
 on the main subject 

  

ARS LITURGICA  
From the Image of Glory  

to the Images of the Idols of Modernity  
 

The symposium will be held at the Faculty of 
Orthodox Theology, on 

May, 8-9, 2017 
 

We kindly invite you to take part in this scientific 
event or, if your agenda makes not possible this partake, 
we would appreciate if one of the scholars of your 
academic staff will join our scientific event.  

The papers must fit to the subsequent topics / 
panels: 

 
1. Ars liturgica: the Arts in the service of the Church  

2. Iconic anthropology 

3. Iconic figures of martyrdom in Communist prisons 

4. The avatars of the I(i)mage, and the cultural 

industries of Postmodernity. 

In order to be presented at the conference, all selected 
works will be reviewed by the scientific committee. The 
papers must be original works, written in an academic 
English, having considerable scientific relevance, and 
must not have been published previously elsewhere.  

Registration & accommodation : 
The registration form and the abstract of your paper 

must be submitted to rev. Dumitru VANCA 
(vancadum@yahoo.com). Please retain, until February, 
20, 2017, we need the title and the abstract of your 
presentation (up to 300 words), and 4-5 keywords. 

Expenses for accommodation, meals, reception and 
coffee breaks, as well as for the conference pack and 
proceedings, will be covered by the participation fees. 
Likewise, participants can organize on their own the 

În numele Facultății de Teologie Ortodoxă a 
Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, şi în 
numele partenerilor săi la acest eveniment, 

Comitetul de organizare are plăcerea de a vă invita la 
Al XVI-lea Simpozion Internațional de Ştiință, 

Teologie și Artă (ISSTA 2017) 
Cu tema generală 

  

ARS LITURGICA  
De la chipul Slavei la imaginile 

idolilor modernităţii 
 

Simpozionul va avea loc la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Alba Iulia, în perioada 

8-9 Mai 2017 
 

Va invităm să luați parte la acest eveniment științific 
sau, în cazul în care agenda dumneavoastră nu vă 
permite, am fi bucuroşi dacă unul din membrii corpului 
academic al instituţiei dumneavoastră se va putea 
alătura manifestării noastre ştiinţifice.  

Studiile prezentate în cadrul lucrărilor trebuie să se 
încadreze în una din tematicile următoare: 

 
1. Ars liturgica: arta în slujba Bisericii  

2. Antropologia iconică 

3. Figuri iconice ale martirajului în închisorile 

comuniste 

4. Avaturirile C(c)hipului și industriile culturale ale 

postmodernității. 

Toate lucrările trimise pe adresa simpozionului vor face 
obiectul unei evaluări din partea comitetului ştiinţific. Acestea 
trebuie să fie lucrări originale, relevante, redactate într-o 
engleză academică şi să nu fi fost publicate în altă parte.  

Înregistrarea şi serviciile de masă şi cazare: 
Vă rugăm să reţineţi că formularul de înregistrare, 

titlul, abstractul (cel mult 300 de cuvinte) şi 4-5 cuvinte-
cheie, trebuie trimise pe adresa vancadum@yahoo.com 
(pr. Dumitru VANCA), până cel târziu pe 20 Februarie 
2017. 

Cheltuielile de cazare, masă, transport local și editare 
a volumului vor fi suportate din taxa de participare.  
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