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raportului de activitate în anul 2010 pentru membrii titulari şi membrii corespondenŃi ai A.Ş.M. 

Titlul, numele şi prenumele 

Membru corespondent al AŞM BileŃchi Nicolae 
 Activitatea ştiinŃifică  

Executor în cadrul proiectului instituŃional „Un secol de literatură naŃională din Basarabia şi 
Republica Moldova 1900-2000” (dicŃionar enciclopedic). 
 

Rezultatele ştiinŃifice principale 
Monografii în ediŃii internaŃionale  
Monografii în alte ediŃii din străinătate  
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1  
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0  
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1  
Articole în alte reviste editate în străinătate  
Monografii editate în Ńara  
Articole în reviste naŃionale, categoria A  
Articole în reviste naŃionale, categoria B  
Articole în reviste naŃionale, categoria C 
BILEłCHI, N. Casa. Revistă de Lingvistică şi ŞtiinŃă Literară. 

2009, nr. 5-6, 98-109 (apărută în 2010). ISSN 0236-3119. 

BILEłCHI, N. Lidia Istrati: odiseea şi osânda căutării de sine. 

Revistă de Lingvistică şi ŞtiinŃă Literară. 2010, nr. 3-4. 9-18. 

ISSN 0236-3119. 
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Articole în culegeri  
Participarea la foruri ştiinŃifice 
ConferinŃa ştiinŃifică Haralambie Corbu – 80 ani 
BILEłCHI, N. Haralambie Corbu – omul şi savantul 
în vâltoarea vieŃii  
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Activitatea inovaŃională 
Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărîri pozitive obŃinute  
Numărul de brevete obŃinute  
Numărul de brevete implementate  

Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 cuvinte) 

Am publicat pentru prima dară un articol care sintetizează opera Lidiei Istrati. Am scos de la index opera 
scriitorului bucovinean Mircea Streinul şi am publicat un articol de reconsiderare a scriitorului. Am făcut 
pentru prima dată o analiză a fenomenului migraŃional în viaŃă şi în literatură. 

Activitatea didactică 
Numărul cursurilor Ńinute: 
 1 curs normativ „Literatura română contemporană” şi cursuri opŃionale 
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Numărul total de persoane la care aŃi fost conducător ştiinŃific al tezei de doctorat 7 
Numărul persoanelor la care aŃi fost conducător ştiinŃific şi care au susŃinut teza  4 
Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

Activitatea managerială 

Membru al Consiliului ştiinŃific al Institutului de Filologie; membru al seminarului ştiinŃific de profil 
la specialitatea 10.01.01 Literatura română; Preşedinte al Comisiei de experŃi a CNAA în problemele  
de literatură română şi folclor. 



InformaŃii generale  
Premii, medalii, titluri etc. 

Alte activităŃi 
 


