Conferințele VALORILE NOASTRE, 2013
Menită să prefațeze generos sărbătorirea în luna decembrie 2013, la Facultatea de Litere a
Universității din București, a 20 de ani de prestigioasă activitate a Departamentului de Comunicare și
Relații Publice, o nouă întâlnire în seria de conferințe Valorile noastre, anul universitar 2013-2014, va
avea loc miercuri, 11 decembrie, începând cu ora 18.00, în Amfiteatrul Bălcescu al facultății (Str. Edgar
Quinet, nr. 5-7, et. 1, sector 1, Bucureşti). În aceeași atmosferă caldă și primitoare, ne întâlnim de
această dată cu apreciatul professor emeritus Mihai Dinu, binecunoscut studenților și masteranzilor
noștri datorită prelegerilor despre comunicare pe care le susține la Facultatea de Litere.
Așa cum ne-am obișnuit, întâlnirea ne oferă prilejul de a participa la un dialog pe care, în
calitatea sa de moderator, istoricul și criticul literar Eugen Negrici, professor emeritus al Facultății de
Litere, îl propune invitatului său și publicului.
Mihai Dinu (în acte, Mihail Cozma Dinu) s-a născut la 10 februarie 1942 în București. A urmat
cursurile liceului „Matei Basarab” și a absolvit Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Institutului de
Construcții (1966), precum și Facultatea de Filologie a Universității din capitală (1971). Este doctor în
matematică din anul 1979. A publicat circa o sută de lucrări (studii, articole, monografii și volume în
colaborare) în mai multe domenii (mecanica fluidelor, ecologie, lingvistică, istorie literară, poetică,
teatrologie, teoria comunicării, psihologia percepției temporale etc). A fost distins cu premiul „Timotei
Cipariu” al Academiei Române pentru volumul Personalitatea limbii române, fizionomia vocabularului și
cu premiul pentru critică și istorie literară al Uniunii Scriitorilor din România pentru lucrarea Un alt
Bolintineanu – gânduri despre natura poeziei.

Seria de conferințe Valorile noastre propune audienţei un schimb spectaculos de idei, care se
dorește și de înaltă ținută. Invitaţii profesorului Eugen Negrici se numără printre cei mai cunoscuţi
oameni de cultură români din ţară şi din străinătate. Împreună, alături de colegi și de prieteni, iubitori la
rândul lor ai lumii Literelor, reiterăm valorile fundamentale ale societăţii româneşti şi dialogăm cu
personalităţi culturale de seamă. Cadrul de desfășurare al conferințelor este, așadar, unul prin excelență
al dezbaterii și al asumării unui consens valoric.
Publicul, numeros de fiecare dată, este format atât din reprezentanţi ai corpului profesoral
universitar şi liceal, cât şi din masteranzi, doctoranzi şi tineri cercetători; atât din elevi și studenți, cât şi
din oameni interesaţi în general de cultura și de evoluția societății românești.
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În luna octombrie a anului 2012, Facultatea de Litere a înființat Centrul Studenţesc de Cercetare
şi Comunicare, organizator de stagii de practică, ateliere şi dezbateri studenţeşti, dar și de evenimente
închinate, precum seria Conferințelor Valorile noastre, omagierii tradiției instituţiei. Scopul constituirii și
funcționării lui este acela de a construi un mediu propice dezvoltării profesionale a studenţilor, un
mediu al dialogului constant şi valoros, pentru a-i sprijini să devină o comunitate de spirit. Totodată, el
răspunde unor nevoi de redefinire instituţională, de regăsire a grupurilor elective din mediul universitar
românesc, iar pentru studenţi, de întâlnire cu modelele lor culturale.
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