ffi

Hi col.laboren:

snccsi

@ l;m*,*;
(D Universitat

de Barcelona

UNB

xvil stMPost

crrer.exr

D'EsTUDts cLAsstcs

Unlverslur Au0noma

deBileehna

PRIMERA CtRCUtAR INFORMATIVA

ffiffiH

La Secci5 Catalana de la SEEC t6 previst de celebrar els
dies 3, 4 i 5 del mes de juliol d'engudny, a Barcelona, el seu
XVII Simposi, el qual tindrh per titol OMNIA MVTANWR:
Canoi, transformaci6 i peraioDncia en la cultura clissica, en les
seues llengiles i m el seu llegat.

ffi'd

Com en Simposis precedents, es procurarA que els treballs
desenvolupin per blocs temltics en sessions organiEades
alvoltantde ponbncies a cdrrec d'especialistes en la matdria.

es

Nota:
Es demanarir al Departament d'Ensenyament dela Generalitatde
Catalunya que, per al professorat de Secundhria de Llengties
Clirssiques, lhctivitat sigui reconeguda dhcord amb alld que estableix l'Ordre de 20 dhgost de2012 (DOGC nfm. 6205 de 3 de

setembre).

Els interessats a participar-hi amb una comunicaci6,
l'exposici6 de la qual no excedir} en cap cas els quinze
minuts, hauran de lliurar, abans del 30 d'abril, el titol i
un resum de 250 paraules mitjangant lhdrega electrdnica:
swnDosiurn@seec.cat. Entre el 10 i eI 15 de iunv. l'orsaniEaci6 del Simposi informard als autors si la seva comunicaci6 ha estat acceptada.

A banda de la difusi6 que, amb carlcter general, se'n farA
a l'esoai web de la Societat (htto:llwww.seec.cat). els
inscrits rebran tota la informaci6 relativa al simposi per
correu electrdnic.
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Professor / Estudiant de

Centre
Adrega

Localitat
Els estudis de filologia clirssica -ocupats gaireb6 il.timitadament entre extrems que s'estenen des de lobservaci6
de les realibacions fonltiques fins a la histbria de la cultura
i l'anirlisi dels fendmens lingiiistics, literaris o socials en
tota mena de suports documentals- evidencien que els
canvis apareixen tdcnicament a trav6s de conceptes com
ara metitesi, evolucio, tradici6, traducci6 o crisi, i s6n una
constant i no una excepci6 tant en les llengi.ies com en els
processos d'escriptura, perb tamb6 en la construcci6 i en la
transmissi6 de les idees.

El navrot Qe, d'Herhclit o lomnia mutantur, nihil
interit ovidii posen en relleu que la idea de canvi
i de transformaci6 6s un continuum intuit, conegut i
reconegut a l'Antiguitat clhssica, i constitueix un dels

nombrosos llegats del m6n antic grecoromh que encara
avui hem de saber valorar i apreciar.

fil conductor, per tant, de les diverses sessions del XVII
Simposi de la Secci6 Catalana de la SEEC serA el concepte de canvi i la capacitat dhdaptaci6 dels antics a noves
circumsthncies i nous contextos socials, culturals, intel.lectuals o lingiiistics, fet que permet recondixer tamb6, des
d'aquesta perspectiva, la vigdncia de lAntiguitat grega i
romana.
El
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Correu electrdnic
Proposta de comunicaci6 amb el titol segiient:

Ha aboiiat

61s cIrEtS

d'insiripci6 mitjeiigiinf hdnbf6idiitia af i/C

dO

Ia

Societat nrim. 21N-3642-7222- 0013-1880 de La Caixa.
Quota d'inscripci6 (amb comunicaci6: fins al 30 d'abril; sense comunicaci6: fins
al 3 de juliol):
Socis:50 €

No socis:

Socis jubilats: 20 €

Estudiants no socis:30 €

55

€

Socis estudiants:20 €

*Adreceu aquesta butllet+ juntament amb

la fotocdpia

del

resguard d'ingr6s, a:
Secci6 Catalana de la SEEC

Departament de Filologia Llatina
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 585
08007 Barcelona
Tamb6 podeu enviar tota la documentaci6 escanejada per correu
electrbnic a: symposium@seec.cat
SBccr6 C^r,r.o,uNl

or u,

SEEC

