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Raportul de activitate
al membrului corespondent Bile chi Nicolae pentru anul 2008

1. Activitatea tiin ific
Executor în cadrul proiectului institu ional „Un secol de literatur  na ional  din Basarabia i
Republica Moldova 1900-2000” (dic ionar enciclopedic)Conduc tor al programului de stat,
proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor independente (institu ionale, granturi, de
transfer tehnologic, interna ionale)

2. Rezultatele tiin ifice principale
Num rul de publica ii tiin ifice total: 3
Participarea la foruri tiin ifice

- Simpozionul interna ional „Filologia modern : realiz ri i perspective în
context european. Semiotica i hermeneutica textului”. Chi in u, 7-8 mai
2008. Referatul: „Poezia lui N.Costenco. Limba moldoveneasc  analizat  din
perspectiv  hermeneutic ”.
- Conferin a tiin ific  consacrat  anivers rii a 75 ani de la na terea lui Victor
Ga ac. Referatul: „V.Ga ac. Portret de crea ie”. Institutul de Filologie, 3 iunie
2008.

- Conferin tiin ific  consacrat  anivers rii a 80 din ziua na terii scriitorului-
academician Ion Dru . Referatul „Noi perspective de studiere a operei lui Ion
Dru ”. Chi in u. Asambleea general  a A. .M., 12 iunie 2008
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3. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  ( pân  la 100 cuvinte)
Pentru dic ionarul enciclopedic „Un secol de literatur  na ional  din Basarabia i Republica
Moldova” am scris 14 articole: Dobrogeanu-Gherea, C (6p.); Dracinschi,Nicu (3 p.);
Dumbr veanu Victor (5 p.); Esinencu Nicolae (7 p.); Fochi, Adrian (2 p.) ; Forgaci,  Adrian (2
p.); Friedwagner, Matthias (2 p.); Gaisaniuc, Iosif (5 p.); Gheorghiu, Gheorghe (8 p.);
Gherasim, Vasile (5 p.); Haivas, Manoil (2 p.); Hostiuc, tefan (5 p.); Iona cu, Gheorghe (2 p.);
Istrati, Lidia (7 p.). Fiecare articol reprezint  o micromonografie a scriitorului respectiv scris  la
nivelul celor mai avansate metode de cercetare i apreciat  în lumina procedeelor revendicative
ce caracterizeaz  gândirea critic  din ultima vreme. Cariate mai înainte de principiile, în mare
parte distructive, ale realismului solicitat, operele scriitorilor introdu i în dic ionarul de fa  se
cuvin, azi, regândite, repuse pe ni te temelii ideologice i estetice s toase. Astfel conceput,
dic ionarul în cauz  va prezenta o viziune nou  asupra literaturii noastre.

4. Activitatea didactic
Num rul cursurilor inute : normativ „Literatura român  contemporan ” i cursul
op ional „Ion Dru ” la Universitatea Pedagogic  de Stat „Ion Creang ”.
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Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor tiin ific al tezei de doctorat.
Consultant la teza de doctor habilitat – 1. Teza a fost discutat  în cadrul sectorului
de teorie a literaturii al Institutului de Filologie i recomandat   pentru sus inere
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Num rul manualelor, materialelor didactice editate
a) În anul 2008 mi-a ap rut cartea „Analize i sinteze critice” (Chi in u, Elan
Poligraf, 2007, 15 c.a.). De i datat  cu anul 2007, cartea a ap rut în luna
martie 2008. Cartea cuprinde trei compartimente: „Din perspectiva înnoirii i
integr rii”, „Cu c ile pe mas . Relecturi din Ion Dru ” i „Profiluri i
medalioane literare”, care analizeaz , ca i compartimentele precedente, din
perspectiva restructur rii, cele mai impun toare valori literare din spa iul
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basarabean.
b) Vitalie Tulnic // Septentrion literar, 2007, nr. 1-2.- Cern i – Bucure ti.
Ap rut în 2008.
c) Prilej de amintiri pioase i reconsider ri serioase // Revist  de lingvistic i
tiin  literar , 2007, nr. 5-6- Ap rut în 2008.

5. Alte activit i
Pre edinte al Comisiei de exper i pentru literatur i folclor a CNAA.


