Lansare de carte – Ion Coteanu – in memoriam,
editori Gheorghe Chivu și Oana Uță Bărbulescu
Luni, 6 octombrie 2014, Facultatea de Litere, Universitatea din București organizează o
dezbatere prilejuită de lansarea volumului Ion Coteanu – in memoriam, editori Gheorghe Chivu
și Oana Uță Bărbulescu. Evenimentul va avea loc începând cu ora 18:00, în Sala de Lectură a
Facultății de Litere (str. Edgar Quinet, nr. 5-7).
Vorbitorii invitați sunt: acad. Grigore Brâncuș, acad. Marius Sala și prof. dr. Gabriela
Pană Dindelegan, membru corespondent al Academiei Române, precum și prof. dr. Rodica
Zafiu, șeful Departamentului de Lingvistică a Facultății de Litere și Alexandru Calmâcu,
redactor-șef al Editurii Universității din București, care, de altfel, vor modera și masa rotundă. În
deschiderea evenimentului, vom avea plăcerea să îl ascultăm pe prof. dr. Gheorghe Chivu.
,,Volumul alcătuit acum prin contribuția unor foști colegi ai profesorului Ion Coteanu din
Facultatea de Litere și din institutele filologice ale Academiei Române, a unor colaboratori
apropiați și a unor cadre didactice și cercetători ce i-au fost studenți sau doctoranzi, reunește
evocarea unor momente ce îi pun în evidență personalitatea cu articole și studii prin care se
dorește readucerea în atenție a unor contribuții, a unor idei sau a unor metode ce îi validează
peste timp contribuția științifică.
Textele poartă semnătura unor reprezentanți de frunte ai lingvisticii românești actuale,
membri titulari sau membri de onoare ai Academiei Române, profesori de prestigiu ai
universității românești, cercetători remarcabili ce au lucrat sau lucrează în institutele academice
de profil.
Destinatarii acestui volum sunt în primul rând specialiștii domeniilor lingvistice ilustrate
de profesorul Ion Coteanu. Profesorii din învățământul filologic preuniversitar, dar și studenții
facultăților de litere or găsi însă și ei în studiile reunite acum pagini ilustrative pentru stadiul
actual al cercetării lingvistice românești și pentru metodele utilizate în investigațiile de
specialitate.”
Prof. univ. dr. Gheorghe Chivu
***

Gheorghe Chivu este profesor universitar doctor la Departamentul de Lingvistică al Facultății de
Litere și director-adjunct al departamentului de literatură română veche în cadrul Institutului de
Istorie și Teorie Literară ,,G. Calinescu”. Din 30 martie 2010, devine membru corespondent al
Academiei Române. Este, de asemenea, editorul a numeroase volume de limbă veche, dintre care
amintim Codex Sturdzanus (1993), Institutiones linguae valachicae. Prima gramatică a limbii române
scrisă în limba latină (2001), Dictionarium valachico-latinum. Primul dicționar al limbii române (2008),
coordonatorul programelor de cercetare Enciclopedia literaturii române vechi și Dicționarul cronologic
al literaturii române vechi, elaborate în cadrul Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”.

Oana Uță Bărbulescu este doctor în filologie, cu teza Influenţa latină savantă asupra limbii
române (cu specială referire la Dimitrie Cantemir), conducător ştiinţific prof. univ. dr. Florica Dimitrescu.
În prezent, este lect. dr. în cadrul Departamentului de Lingvistică, Facultatea de Litere a
Universității din București, iar din 2012, lector de limba română la Universitatea Oxford, Regatul Unit
al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. A publicat Dimitrie Cantemir – Latinis litteris operam navare.
Despre traducerea surselor latine şi integrarea lor în Istoria ieroglifică, în 2011 și HIC SUNT...
MONSTRI: creaturi fantastice şi reprezentările lor în textele româneşti din epoca veche (secolele al XVIlea – al XVIII-lea), în 2013.

Partener al evenimentului: Biblioteca Centrală Universitară ,,Carol I”.

