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Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
A. Grupul de cercetare 
 
Numele grupului de 
cercetare  

CENTRUL DE CERCETĂRI LITERARE ŞI 
ENCICLOPEDICE 
 
DIRECTOR: PROF. DR. MIRCEA MUTHU 

Persoana de contact (nume, 
prenume, grad didactic) 

Teutişan Călin, conf. dr. 

Domeniul ştiinţific Filologie, Didactică 
Adresa paginii web a 
grupului 

http://centrulcle.wordpress.com 

Adresa e-mail a persoanei 
de contact 

cteutisan@yahoo.com 

 
 
B. Programul de cercetare al grupului, rezultate preconizate în următorii  2-3 ani   
(maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă) 
 
Prin componentele şi programele sale, Centrul de cercetări Literare şi Enciclopedice urmăreşte un 
set larg de obiective: cercetări în domeniul ştiinţelor socio-umane (efectuate de cadre universitare, 
doctoranzi, masteranzi şi studenţi), în special în câmpul literaturii româneşti şi străine; continuarea şi 
întărirea contractelor deja existente cu universităţile europene, în domeniul studiilor de românistică 
(literatură), elaborarea unor noi acorduri în domeniu; folosirea acestor acorduri inclusiv în sensul unor 
acţiuni de promovare în străinătate a literaturii române, prin colocvii, conferinţe, sesiuni de comunicări, 
publicări de materiale, traduceri, realizate în colaborare, studii cu privire la predarea literaturii române ca 
literatură străină; organizarea de/ participarea la manifestări ştiinţifice, în ţară şi străinătate, în domeniile 
de cercetare avute în vedere de Centru, cu concursul unor colective de cercetători din universităţile 
partenere, precum şi al unor doctoranzi, masteranzi şi studenţi ai catedrelor Facultăţii de Litere, în 
colaborare cu partenerii constanţi: Academia Română, Institutul Cultural Român, Uniunea 
Scriitorilor din România; publicarea celor mai semnificative rezultate ştiinţifice în revistele Centrului şi 
în revista „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Series Philologia; organizarea de conferinţe, colocvii şi 
mese rotunde, pe tematicile specifice acestui cadru de studiu, cu participarea unor scriitori invitaţi, în 
cadrul grupurilor de cercetare şi de dezbatere ale Centrului. Proiectele concrete ale Centrului sunt 
următoarele: 

• Dicţionar de estetică şi teorie literară (coord. Mircea Muthu). Dicţionarul urmăreşte constituirea 
unei biblioteci esenţiale de termeni de specialitate (estetică şi teorie literară), necesară în studierea 
profesionistă a literaturii române, în ţară şi în străinătate. Lucrarea va fi însoţită de o bază de date 
pe suport electronic. Se va urmări obţinerea unor granturi naţionale pentru finalizarea cercetării. 
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• Dicţionar de poezie românească (coord. Ion Pop). Dicţionarul urmăreşte constituirea unei imagini 
complete, pe criterii valorice, a poeţilor şi poeziei româneşti din toate timpurile, incluzând şi 
articole de teorie literară (poetică), de istorie a unor specii şi forme de poezie în literatura română 
etc.. El va putea folosi ca instrument esenţial de lucru în orice mediu de cercetare a literaturii 
române, în ţară şi în străinătate. Pentru redactarea lui se intenţionează şi cooptarea unor cercetători 
tineri din centrele de românistică din Italia. Lucrarea va fi însoţită de o bază de date pe suport 
electronic. Se va urmări obţinerea unor granturi naţionale pentru finalizarea cercetării. 

• Europa de Sud–Est  în memoria culturală românească  (coord. Prof. dr. Mircea Muthu). 
Lucrarea bibliografică, însumând aproximativ 6000 de poziţii, este una de pionierat în România 
prin caracterul sumativ şi structura alcătuită din două secţiuni complementare. Ambele 
consemnează traducerile în limba română dar şi exegezele aferente publicate în volume şi 
periodice. Secţiunea întâi cuprinde: Albania, Bulgaria, Grecia, Spaţiul ex-iugoslav (cu 
diviziunile : Genul epic, Genul liric, Genul dramatic, Etnologie şi folclor, Miscellanea).Secţiunea 
a doua cuprinde: Balcanologie, Bizantinologie, Lingvistică balcanică şi Românii din Balcani. 
Studiul care acompaniază întreaga lucrare este o analiză a mecanismului de interpretare şi 
receptare – pe ţări şi domenii – a domeniului prioritar literar, dar cu incursiuni necesare şi în 
celelalte forme ale imaginarului. 

• Studii clasice: Proiectul Moştenirea culturii clasice în Transilvania, sec. XII-XIX (coord. Vasile 
Rus)  care va fi propus spre finanţarea CNCSIS-ului la lansarea proximei competiţii naţionale ca 
proiect de cercetare exploratorie.  Acest proiect are semnificaţia istorică de a fi rampa de lansare a 
activităţii de restitutio ad integrum, în scopul studierii rădăcinilor premoderne ale culturii 
europene în articulaţiile ei specifice greco-latine şi iudeo-creştine  

• Cercetarea literară în actualitate: Regândirea canonului literar românesc (coord. conf. dr. 
Laura Pavel, conf. dr. Călin Teutişan). Serie de conferinţe şi mese rotunde (care vor fi publicate 
într-un volum antologic) organizate în colaborare cu Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară 
„Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca al Academiei Române. Argumentul organizării acestor 
dezbateri stă în nevoia reformulării metodelor cercetării literare la noi, a unei abordări a 
fenomenului literar din perspectivă transestetică, interdisciplinară. O asemenea problematică 
domină, de câteva decenii, domeniul studiilor literare, atât în perimetrul european, cât şi peste 
ocean. Teme: Romanul dictaturii comuniste; Romanul tranzitiei postcomuniste; Nicolae 
Manolescu şi Istoria critică a literaturii române; Scriitorii tineri şi canonul literaturii alternative; 
Reevaluarea conceptului de baroc literar; Traditia scrisului feminin în spaţiul românesc; 
Reprezentări politice ale literaturii.  

• Studii norvegiene şi scandinave (coord. Prof. dr. Sanda Tomescu Baciu) 
o 2010: Publicarea unui număr al revistei Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series 

Philologia, conţinând materialele Conferinţei "Hamsun" 2009, 27-28 octombrie, 2009, 
conferinţă internaţională organizată de Catedra de Limbi şi Literaturi Scandinave cu 
sprijinul Ambasadei Regale a Norvegiei, Universitatea Babeş-Bolyai şi Institutul de Film 
din Norvegia, în cadrul anului internaţional Knut Hamsun, la 150 de ani de la naşterea 
premiantului Nobel pentru literatură. 

o 2011: Diseminarea grantului individual acordat de  Norwegian Literature Abroad (NORLA) 
în colaborare cu Ed Univers pentru traducerea  volumului Visning de Lars Saabye 
Christensen 

•  Synergies Roumanie – revistă de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane, recunoscută BDI 
(Fabula) şi CNCSIS B, al cărei obiectiv îl constituie promovarea cercetării româneşti 
francofone în spaţiul academic global de limbă franceză. Revista este membră a grupului 
ştiinţific mondial GERFLINT din care fac parte publicaţii Synergies din ţări precum Franţa, Italia, 
Rusia, Marea Britanie, India, Canada, Spania, Brazilia, Chile, Venezuela, Algeria etc. Obiectivul 
editorial al acestui grup este administrarea unei reţele de publicaţii care să valorizeze cercetarea 
în ştiinţele socio-umane prin asigurarea unor standarde internaţionale de calitate ştiinţifică şi 
de prezentare. 

o 2010: indexarea CNCSIS B+ a revistei 

o 2010-2013: continuarea publicării numerelor revistei (nr. 5., nr. 6, nr. 7), la aceeaşi 
calitate academică de până acum 
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• „Studii literare” –  Revistă academică deschisă domeniului cercetarii literaturii române şi 
literaturilor străine Redacţia actuală a revistei, condusă de prof. univ. dr. Ion Pop, cuprinde, în 
comitetul ştiinţific, nume străine de referinţă în domeniu, precum Roberto Antonelli 
(Universitatea „La Sapienza” din Roma), Henri Béhar (Université de la Sorbonne Nouvelle – 
Paris III), Laurent Jenny şi Jean Starobinski (Universitatea din Geneva), Mihai Spăriosu (S.U.A.), 
Raymond Trousson (Université Libre de Bruxelles).  

o 2010: reconstrucţia, în format electronic, a revistei, pentru a asigura o mai bună fluenţă a 
apariţiilor şi o mai mare vizibilitate în câmpul receptării publice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Membrii grupului   
(Membrii grupului pot fi din catedre/facultăţi diferite; o persoană poate face parte dintr-un singur 
grup, conform opţiunii proprii) 
 
Numele şi prenumele, grad did.  Facultatea, Catedra Semnătura 
Muthu Mircea, prof. dr. Facultatea de Litere, Catedra 

de literatura română, teoria 
literaturii şi etnologie 

 

Pop Ion, prof. dr., conducător 
doctorat, prof. consultant 

Facultatea de Litere, Catedra 
de literatura română, teoria 
literaturii şi etnologie 

 

Tomescu Sanda, prof. dr. Facultatea de Litere, Catedra 
de limbi şi literaturi 
scandinave 

 

Pamfil Alina, prof. dr. Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei 
Catedra de Didactica 
disciplinelor socio-umane 
 

 

Pavel Laura, conf. dr. Facultatea de Teatru şi 
Televiziune, Catedra de 
Teatrologie şi media 

 

Teutişan Călin, conf. dr. Facultatea de Litere, Catedra 
de literatura română, teoria 
literaturii şi etnologie 

 

Rus Vasile, lector dr. Facultatea de Litere, Catedra 
de filologie clasică 
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Bruciu Andra, lector dr. Facultatea de Litere, Catedra 
de literatura română, teoria 
literaturii şi etnologie 

 

Muthu Liana, lector dr. Facultatea de Litere, Catedra 
de limbi moderne aplicate 

 

Zăvăleanu Laura, lector dr. Facultatea de Litere, Catedra 
de literatura română, teoria 
literaturii şi etnologie 

 

Pop-Curşeu Ioan, drd. Facultatea de Litere, Catedra 
de literatura română, teoria 
literaturii şi etnologie 

 

Deac Eliza, drd. Facultatea de Litere, Catedra 
de literatura română, teoria 
literaturii şi etnologie 

 

Stan Adriana, drd. Facultatea de Litere, Catedra 
de literatura română, teoria 
literaturii şi etnologie 

 

Goldiş Alex, drd. Facultatea de Litere, Catedra 
de literatura română, teoria 
literaturii şi etnologie 

 

 
 
D. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare membru al grupului 

 
Data: 
13 martie 2010        Semnătura 
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