Conferințele VALORILE NOASTRE, 2013

După cele cinci ediții din anul universitar trecut, menite să prefațeze programul manifestărilor
culturale dedicate sărbătoririi în luna noiembrie 2013, la Facultatea de Litere a Universității din
București, a celor 150 de ani ai săi de activitate și de excelență academică în domeniul filologiei, reluăm
acum și tot aici apreciata serie de conferințe Valorile noastre.
Prima conferință din acest an universitar va avea loc joi, 21 noiembrie, începând cu ora 18.00,
într-un spațiu deja drag și familiar publicului: Amfiteatrul Bălcescu al Facultății de Litere (Str. Edgar
Quinet, nr. 5-7, et. 1, sector 1, Bucureşti). În aceeași atmosferă primitoare, ne întâlnim de această dată
cu binecunoscutul om de cultură Sorin Alexandrescu, professor emeritus al Universității din Amsterdam
și directorul Centrului de Excelență în Studiul Imaginii al Universității din București.
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, profesor al Facultății de Litere, îl
propune invitatului său și publicului. Sorin Alexandrescu – după un scurt preambul realizat de Oana
Fotache-Dubălaru – va vorbi despre formarea sa universitară și despre profesorii români care l-au
influențat în mod decisiv – în special Tudor Vianu, precum și Mihai Pop, și Alexandru Rosetti –; despre
identitate și construcția de sine, în relație cu activitatea sa științifică și politică din străinătate; despre
opțiunea sa pentru studiul imaginii vizuale, fie în Olanda, unde a fost co-organizator al unor expoziții de
artă (la Maastricht și la Amsterdam – Cobra Museum), fie în România, ca cercetător și profesor.
Sorin Alexandrescu este cunoscut în străinătate și în țară pentru volumele și studiile sale
dedicate stilisticii și criticii literare, semioticii, filosofiei occidentale contemporane, istoriei culturii
române moderne, artelor vizuale și artelor spectacolului. Cu o impresionantă activitate timp de decenii
în Olanda, Franța și România, Sorin Alexandrescu a fondat asociații internaționale de specialitate, reviste
științifice, un institut de cercetare la Universitatea din Amsterdam și un centru de cercetare la București,
cu programe didactice de masterat, doctorat și postdoctorat, pentru care a coordonat proiecte cu
finanțări europene și locale. Pentru meritele sale profesionale, pentru organizarea lectoratului de
română de la Amsterdam timp de 35 de ani, pentru acțiunile sale politice împotriva regimului comunist
și pentru susținerea atât a disidenților români din țară, cât și a programului de restaurare după 1989 a
Bibliotecii Centrale Universitare de la București, Sorin Alexandrescu a primit premii, medalii și titluri,
printre care cel de Ofițer al Ordinului de Oranja-Nassau, acordat de Casa Regală a Olandei. A fost
consilier pentru Cultură și Educație al Președintelui României, în perioada 1999-2000.
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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 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.

În luna octombrie a anului 2012, Facultatea de Litere a înființat Centrul Studenţesc de Cercetare
şi Comunicare, organizator de stagii de practică, de ateliere şi dezbateri studenţeşti, 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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