Specializarea Comunicare și Relații Publice, Facultatea de Litere, Universitatea din București –
sărbătorirea a 20 de ani de la înființare
Conferințele VALORILE NOASTRE, o ediție aniversară
Lansarea volumului colectiv CRP – după 20 de ani
Închinată sărbătoririi la Facultatea de Litere a Universității din București (UB) a celor 20 de ani de
prestigioasă activitate a specializării Comunicare și Relații Publice, o nouă întâlnire din seria de
conferințe Valorile noastre, care a debutat cu un an în urmă, a avut loc miercuri, 11 decembrie 2013,
începând cu ora 18.00, în Amfiteatrul Bălcescu al facultății.
În dubla sa calitate de moderator și amfitrion al întâlnirii, istoricul și criticul literar Eugen Negrici
l-a avut drept invitat și partener de dialog pe apreciatul professor emeritus Mihai Dinu, binecunoscut
studenților și masteranzilor noștri datorită prelegerilor despre comunicare pe care le susține la
specializarea aniversată.
Eugen Negrici a abordat dubla orientare intelectuală a invitatului său, reflectată atât în parcursul
formativ, cât și în traseul său profesional. După ce a urmat cursurile Liceului „Matei Basarab”, Mihai
Dinu a absolvit Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Institutului de Construcții (1966), iar apoi
Facultatea de Filologie a UB (1971). Deși pasionat de literatură și de istorie, devine mai întâi doctor în
matematică în anul 1979, practicând ingineria vreme de 24 de ani. Debutul filologic a avut loc în anul
1968, cu un articol în revista Cahiers de linguistique théorique et appliquée.
Mihai Dinu a fost apreciat și premiat pentru studiile sale închinate prozodiei, precum și pentru
traduceri din opera lirică a Iuliei Hasdeu și a lui Dimitrie Bolintineanu. Pasionat totodată de muzică de
operă și de teatru, Mihai Dinu ni s-a revelat drept o personalitate interesată mereu de ordinea și de
ritmul lumii, ca inginer și matematician, dar și ca analist al versificației sau al fenomenului temporalității,
ca iubitor de muzică polifonică sau de ciclism.
Întrebat dacă a avut parte de un om providențial în existența lui de până acum, profesorul Mihai
Dinu a mărturisit că matematicianul Solomon Marcus, pentru care nutrește o mare admirație și o
neprețuită afecțiune, este, într-adevăr, îngerul său păzitor. "L-am descoperit și m-a descoperit", ne-a
spus Mihai Dinu despre cel care este considerat părintele lingvisticii matematice și, totodată, autorul
primului tratat de poetică matematică din lume; în același timp, un prieten al specializării aniversate.
*
Joi, 12 decembrie 2013, începând cu ora 18.00, Sala de Lectură a Facultății de Litere a găzduit a
doua întâlnire dedicată aniversării specializării Comunicare și Relații Publice. Aici s-au reunit preț de
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câteva ore, într-o emoționantă atmosferă de sărbătoare, reprezentanți de seamă ai corpului profesoral
universitar, alumni și tineri studenți, masteranzi și doctoranzi.
Întâlnirea a fost moderată de lector dr. Cristina Bogdan și i-a avut drept invitați de onoare pe:
prof. dr. Ioan Pânzaru, fost rector al UB; doi merituoși foști decani ai Facultății de Litere: professor
emeritus Paul Cornea și prof. dr. Liviu Papadima, prorector al UB; actualul decan al Facultății de Litere,
conf. dr. Oana Chelaru-Murăruș; professor emeritus Mihai Dinu; conf. dr. Adela Rogojinaru, directorul
Departamentului de Științe ale Comunicării; conf. dr. Laura Mesina, prodecan al Facultății de Litere.
În deschiderea întâlnirii, cu titlul simbolic „Ce ne-au trecut cei care au trecut?”, a fost anunțată și
lansarea volumului colectiv CRP – după 20 de ani (editori: Cristina Bogdan și Ana-Maria Teodorescu,
Editura UB, 2013), ce cuprinde studii și mărturii ale profesorilor și ale colaboratorilor acestei specializări,
precum și ale alumnilor din diverse generații.
În Sala istorică a bibliotecii, spațiu al memoriei și în egală măsură al sărbătorii, invitații de onoare
au luat cuvântul pe rând, pentru a evoca momente semnificative și figuri marcante care au contribuit la
înființarea și la consolidarea specializării, precum și pentru a-și exprima gratitudinea față de colegi și de
colaboratori, de maeștri și de discipoli, dar și pentru a adresa urări actualului colectiv de cadre didactice.
Paul Cornea a conturat un cald portret al întemeietorului specializării, Cezar Tabarcea; Ioan
Pânzaru a subliniat rolul major pe care o astfel de specializare îl are în susținerea industriilor creative;
Liviu Papadima a amintit spectaculoasa creștere și diversificare a profilului facultății odată cu înființarea
specializării, în 1993, și a Asociației studenților la Relații Publice și Comunicare PRIME, în 2004; Oana
Chelaru-Murăruș, actualul decan, a subliniat spiritul de echipă dovedit, cu fiecare ocazie, de colectivul
acestei specializări de elită a facultății, care a știut să-și păstreze standardele de-a lungul timpului și, prin
aceasta, să atragă atât studenți merituoși, cât și profesori valoroși, unul dintre aceștia fiind chiar Mihai
Dinu. Cuvântul emoționant adresat de Adela Rogojinaru, autoarea celor mai multe colaborări și
evenimente științifice internaționale ale specializării, organizate fie pentru programele de studii, fie
pentru cercetare, a fost urmat de intervențiile venite din partea Laurei Mesina și Alexandrei Crăciun,
care au adresat mulțumiri colegilor, colaboratorilor și studenților pentru fidelitatea, competența și
responsabilitatea cu care au onorat această specializare. Întâlnirea s-a încheiat cu intervențiile unor
alumni de succes, dintre care Anca Anton este în prezent asistent doctor chiar aici.
Așa cum Biroul de Relații Publice al UB a fost înființat în anul 2001 de studenții specializării
Comunicare și Relații Publice, care l-au menținut până în prezent cu sprijinul prof. dr. Ioan Mihăilescu și
al prof. dr. Ioan Pânzaru, în timpul mandatelor lor de rectori ai UB, precum și al actualului rector, prof.
dr. Mircea Dumitru, tot așa studenții de acum ai aceleiași specializări au constituit în anul universitar
2012-2013, cu prilejul sărbătoririi a 150 de ani de activitate filologică la UB, Centrul Studențesc de
Cercetare și de Comunicare al Facultății de Litere. Se poate spune că și în acest fel comunitatea
universitară a primei secții de Comunicare și Relații Publice din România își omagiază și își onorează
tradiția, valorile, studenții și profesorii!
La mulți ani tuturor!
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