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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 18th International Symposium on Science, 

Theology and Arts (ISSTA 2019) 

 on the main subject 

  

 THE VILLAGE  

AND RURAL SPIRITUALITY 

between tradition and modernity  

 
We kindly invite you to take part in this scientific 

event organized and held at  

the Faculty of Orthodox Theology, in 

Alba Iulia, May 6-8, 2019 
 

The papers presented at the symposium must fit into 
the subsequent topics / panels: 

 

1. Culture and Rural Spirituality: converting, transforming, 

adapting; 

2. Ritual Behavior, education and the transfer of knowledge;  

3. Rural Legacy: past, present, future; 

4. Rural Europe: between globalization and urbanization; 

5. Liturgical Art in the rural areas in Transylvania as 

compared to the areas of Byzantine tradition. 

 

All submitted papers will be reviewed by the scientific 
committee prior to being selected for presentation at the 
conference. Papers must be original work, written in 
academic English, of considerable scientific relevance, and 
must not have been published previously elsewhere.  

Submission and Publication:  

The title of your presentation,  a brief abstract (no more 
than 300 words), and a few keywords must be submitted 
to secretariat@issta.ro or to himmihai@yahoo.com before 
March 1st, 2019. 

If your study is accepted for presentation, please 
submit your full paper, as an e-mail attachment, to 
secretariat@issta.ro, or to himmihai@yahoo.com (fr. Mihai 
HIMCINSCHI) before April 10, 2019. Texts must be 
prepared in English and edited using MS Word with 12 
Times New Roman font, single spacing.  

În numele Facultății de Teologie Ortodoxă a 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi al 

partenerilor săi la acest eveniment, 

Comitetul de organizare are plăcerea de a vă invita la 

Al XVIII-lea Simpozion Internațional de Ştiință, 

Teologie și Artă (ISSTA 2019) 

Cu tema generală 

  

SATUL 

ŞI SPIRITUALITATEA RURALĂ 

între tradiţie şi modernitate 

 
Vă invităm să luați parte la acest eveniment 

științific organizat şi găzduit de  

Facultatea de Teologie Ortodoxă, la 

Alba Iulia, 6-8 Mai 2019 
 

Materialele științifice prezentate în cadrul lucrărilor 
trebuie să se încadreze în următoarele secțiuni: 

 

1. Cultura şi spiritualitatea rurală: convertiri, transformări, 

adaptări;   

2. Comportamentul ritual, educaţia şi transmiterea cunoaşterii;  

3. Patrimoniul rural: trecut, prezent şi viitor; 

4.  Europa rurală: între globalizare şi urbanizare; 

5. Arta liturgică din spațiul rural transilvănean în relație 

cu spațiile de tradiție bizantină. 

 

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

Expedierea textelor şi publicarea: 

Titlul prezentării, un scurt abstract (cel mult 300 de 
cuvinte) şi câteva cuvinte-cheie trebuie trimise la adresa 
secretariat@issta.ro sau la himmihai@yahoo.com, înainte 
de 1 Martie 2019. 

Ulterior acceptării lucrării, textul complet al 
comunicării dumneavoastră va fi expediat ca ataşament la 
un e-mail trimis la adresa secretariat@issta.ro sau la 
himmihai@yahoo.com (pr. Mihai HIMCINSCHI), până pe 
10 Aprilie 2019. Textele vor fi redactate în limba română 
sau în engleză, utilizând caractere MS Word, 12 Times 
New Roman, spaţiere simplă. 
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 The conference volume will be published as a special 
issue of the Altarul Reîntregirii Journal (CEEOL 
database). Please note, that studies should not exceed 
4,000 words (including notes, remarks, abstract, and 
references); they must also include the author's name, 
affiliation, an English abstract and 4-5 keywords.  
 Please attach also a small presentation of yourself, 
which may include scientific and academic titles and 
ranks, the title of a relevant or recent work, and your e-
mail. If necessary, we recommend including a running 
title of no more than 70 characters (with spaces). 
Studies containing ancient Greek, Hebrew or Slavonic 
characters must be accompanied by used fonts.
 Further details can be found on the conference 
website (http://issta.ro/information-for-authors/) and 
on the Altarul Reintregirii web page (www.altarul-
reintregirii.ro). 

 A selection of the presented papers will be published as 
extended works in the European Journal of Science and 
Theology (ISI – Clarivate). The selected studies must be 
prepared according to the rules, procedures, terms and 
conditions of EJST, available at the journal website 
(http://www.ejst.tuiasi.ro/instructions.htm). In order to 
improve your work, you may be asked by the EJST 
editors to review and revise some parts of your paper. 

Accommodations and meals:  

Expenses for accommodation, meals, reception and 
coffee breaks, as well as for the conference pack will be 
covered by the organizers. Likewise, participants can 
organize on their own costs the accommodation and the 
other services. 

Working languages: 

The working languages of the Symposium are English 
and Romanian, but we can provide translation in Italian, 
French and German. 

Publishing fee: 

Authors of the selected studies may be asked to pay the 
fee of 50 RON on the account of the University ”1 
Decembrie 1918”, Alba Iulia:  

ASOCIAȚIA PRO UNIVERSITATEA „1 
DECEMBRIE 1918” Alba Iulia, CF 33887538,  
Banca Comercială Română: 
RO45RNCB0003145211750001, mentioning: ”for 
ISSTA 2019” 

 

Hoping you can find enough time to fit this scientific 
meeting into your agenda for May 2019, we are looking 
forward to your reply. 

 

 Volumul conferinţei va fi publicat ca număr special al 
Revistei Altarul Reîntregirii (CEEOL database). Studiul 
nu va depăşi 4000 de cuvinte (inclusiv indici şi note, 
abstractul şi referinţele bibliografice), va include numele 
şi afilierea instituţională, abstractul (în limba engleză) şi 
4-5 cuvinte-cheie. Vă rugăm să adăugaţi o scurtă 
prezentare a dumneavoastră, în care să includeţi titlurile 
academic şi ştiinţifice, o lucrare semnificativă şi adresa 
de poştă electronică. Dacă este cazul, vă recomandăm să 
adăugaţi o variantă scurtă a titlului (max. 70 de 
caractere) pentru colontitlu. Studiile care conţin şi 
caractere non-latine vor fi însoţite de fişierele cu fonturile 
întrebuinţate. Mai multe detalii, pe pagina web a 
conferinței (http://issta.ro/information-for-authors/) și 
pe cea a revistei Altarul Reintregirii (www.altarul-
reintregirii.ro). 

 O selecţie a lucrărilor va fi publicată în revista European 
Journal of Science and Theology (ISI – Clarivate) sau într-o 
revistă indexată ERIH. Studiile vor fi redactate în 
conformitate cu normele de publicare ale EJST, 
disponibile la http://www.ejst.tuiasi.ro/instructions.htm.   
În vederea îmbunătăţirii textelor este posibil ca editorii 
să vă recomande să modificaţi unele părţi din 
cercetarea dumneavoastră. 

Serviciile de cazare şi masă: 

Cheltuielile privind cazarea, mesele, recepţia, 
cafeaua, gustările și materialele conferinţei vor fi 
asigurate de organizatori. Ca alternativă, contra-cost, 
participanţii pot să-şi organizeze pe cont propriu, în 
funcție de preferințe, serviciile de cazare şi masă. 

Limba de lucru: 

Limbile de lucru sunt româna şi engleza, dar pot fi 
folosite şi alte limbi, ca italiana, franceza, germana, pentru 
care se poate asigura traducerea. 

Taxe de publicare: 

În vederea publicării volumului conferinţei, autorii 
studiilor selectate vor fi rugaţi să achite taxa de 50 RON 
în contul Universităţii „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia:  

ASOCIAȚIA PRO UNIVERSITATEA „1 
DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia, CF 33887538, 
Banca Comercială Română: 
RO45RNCB0003145211750001, cu mențiunea: 
„pentru ISSTA 2019”. 
 

 

În speranţa că veţi găsi suficient timp în luna Mai 
pentru a cuprinde acest eveniment ştiinţific în agenda 
dumneavoastră, aşteptăm confirmarea dumneavoastră. 

 
 

 

 

 

 

Rev. Mihai HIMCINSCHI 

 

Dean of the Faculty 

 

In the name of organizing committee, 

rev. Mihai HIMCINSCHI 

 

rev. Jan NICOLAE 

 

rev. Alin ALBU 
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