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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII
CENTRULUI DE CERCETARE A IMAGINARULUI „SPECULUM”
2008
Activitatea Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum” din anul 2008 s-a desfăşurat
conform obiectivelor propuse în planul alcătuit în 2007.
I. Constituirea Centrului – începutul activităţii: Hotărârea Senatului Universităţii “1 Decembrie
1918” din Alba Iulia nr. 4554/26.10.2005
II. Obiectiv principal: stimularea cercetării fenomenelor antropologice, sociale şi culturale pe
suportul ştiinţei moderne a imaginarului, în regim inter- şi pluridisciplinar.
III. Obiective realizate (cf. Regulamentului de organizare şi funcţionare):

a) A avut loc cea de-a doua Sesiune de comunicări a centrului, cu participare
internaţională (profesorul Philippe Walter, directorul Centrului de Cercetare a
Imaginarului din Universitatea „Stendhal”, Grenoble 3), Cronotopul în
literatură, în data de 28 martie 2008, lucrările susţinute fiind publicate în
volumul Incursiuni în imaginar. 2. Sub semnul cronotopului.
b) Au fost primiţi 11 noi membri, Centrul „Speculum” numărînd la ora actuală 35
de cercetători.
c) S-au ţinut cursurile prevăzute în Regulamentul Centrului (prof. Mircea Braga,
conf. Rodica Chira, conf. Aurel Pantea, lector Gabriela Chiciudean).
d) Pe suportul acordului de parteneriat cu Centrul Internaţional de Cercetare a
Imaginarului “Phantasma” din Cluj-Napoca (cf. adresa de acord din 2
decembrie 2005):
– avem în continuare posibilitatea publicării de studii în temă în revista
Centrului din Cluj-Napoca „Caietele Echinox” (acreditată CNCSIS, cu
circulaţie internaţională);
e) Se continuă publicarea de studii individuale din domeniul imaginarului în
revistele “Transilvania” şi “Discobolul”. În anul 2008 au fost publicate în
aceste reviste, precum şi în altele:
1. Maria Petrescu, Suferinţa. Extreme şi mediere în mental, în „Transilvania”, an XXXVII
(CXIII), nr. 1/2008

2. Rodica Gabriela Chira, Hedonism şi dans: pledoarie pentru un alt mod de a trăi prin
intermediul romanului „Lentoarea” de Milan Kundera, în „Transilvania”, an XXXVII
(CXIII), nr. 5/2008
3. Gabriela Chiciudean, Pavel Dan, în „Transilvania”, an XXXVII (CXIII), nr. 6/2008
4. Rafał Rykowski, Imaginarul mitic ca izvor al culturii literare româneşti, în „Discobolul”,
serie nouă, anul XI, Nr. 121-122-123 (126-127-128), ian.-feb.-martie 2008
5. Gabriela Chiciudean, Prozatorul care nu crede în inspiraţie, Radu Ciobanu, în
„Discobolul”, serie nouă, anul XI, Nr. 121-122-123 (126-127-128), ian.-feb.-martie 2008
6. Gabriela Chiciudean, Constantin Cubleşan şi dialogul dintre „tine” şi „tine”, în
„Discobolul”, serie nouă, anul XI, Nr. 124-125-126 (129-130-131), apr.-mai-iun., 2008
7. Alin-Mihai Gherman, Preambul la o ediţie a „Cazaniei de la Govora” (1642), în Valori
bibliofile din Patrimoniul Cultural Naţional. Cercetare. Valorificare. Ediţia a XV-a,
Craiova, Editura ALMA, 2008
8. Alin-Mihai Gherman, Vechi lexic bibliotecăresc, în „Filobiblon”, XII (2007-2008)
9. Alin-Mihai Gherman, Textele filosofice ale lui Samuil Micu. O perspectivă filologică, în
„Libraria” VI (2007), p. 49-68
10. Alin-Mihai Gherman, Lexic românesc în documente transilvănene. Socotelile oraşelor
Braşov şi Sibiu. În „Dacormania” vol. XIII (2008) nr. 1, p. 57-74.
11. Alin-Mihai Gherman, Marginalii la psaltirile versificate în literatura română, în „Tabor”,
an II, 2008, nr. 8, p. 46-61.
12. Mircea Braga,Constantin Noica şi Sibiul. Ediţie şi prefaţă de..., Sibiu, Ed. Imago, 2008
f) Se derulează programele de cercetare colective şi individuale prevăzute în
Regulament, dintre care:
• programul aparţinând lector Gabriela Chiciudean a fost finalizat prin
lucrarea Între intenţia autorului şi interpretare, publicată de Editura
Imago
• a fost reeditat volumul aparţinînd conf. Rodica-Gabriela Chira, Cyrano de
Bergerac – de la burlesc la ştiinţă-ficţiune, Editura Imago
• proiectul individual de cercetare al prof. Mircea Braga a fost finalizat prin
publicarea volumului V. Voiculescu – măştile căutării de sine (o
hermeneutică a orizonturilor creaţiei), Editura Academiei Române
• publicarea volumului prof. Alin Mihai Gherman: Samuil Micu, Loghica,
Ediţie, studiu introductiv şi note de Alin-Mihai Gherman, Cluj-Napoca,
Editura Argonaut, 2007
g) În septembrie 2008 au fost susţinute tezele de doctorat:
– Paradigmele erosului la Mircea Eliade (Lavinia CazacuConstantinescu);
– Toposuri în opera lui Mihail Sadoveanu (Carmen Cocău-Jitianu);
– Dinamica simbolurilor în poezia lui Ion Alexandru (Natalia-Anisefta
Pascu Topârceanu);
h) Se află în curs de desfăşurare doctoratele în specialitate:
- Structurile imaginarului religios în lirica interbelică (Mihaela Claudia Pop);
- Dimensiuni ale imaginarului în literatura anglo-saxonă (din prima jumătate a
sec. al XX-lea) şi ecouri în literatura română (Maria Elisabeta RoşcaMureşan);
- Univers epic şi univers interior în opera lui Max Blecher (Daniela Trif)
- Aspecte ale imaginarului social la români (Ovidiu Ivancu)
- Configurări obsesive în simbolismul românesc (Alexandru Ciocan)
- Substratul mitologic al literaturii populare româneşti (Elena Gheorghiu)
- Poeta Ileana Mălăncioiu (Anca-Steluţa Gherman)

- Multiculturalismul în proza lui Andrei Codrescu (Cristina-Matilda Vănoagă Pop)
- Motivul morţii în dramaturgia interbelică (Alina-Valentina Bortoş Moldovan)
- Proza lui Sorin Titel (Ariana-Oana Perneac Covaci)
IV. Relaţii internaţionale
1. În urma demersurilor făcute de noi, preşedintele Asociaţiei Internaţionale „Centres de
Recherches sur l’Imaginaire” (Franţa), prof. univ. dr. Jean-Jacques Wunenburger, a comunicat
conducerii Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum” acceptarea cooptării acestuia în
reţeaua internaţională respectivă. Cooptarea se va oficializa prin publicarea în paginile
publicaţiei asociaţiei (realizată atât electronic, cât şi prin tipar) a datelor de identificare a
Centrului nostru, a activităţii desfăşurate până în prezent şi a proiectelor de viitor.
2. Conducerea Centrului a propus (propunere acceptată de conducerea Universităţii) acordarea
titlului de doctor honoris causa cunoscutului om de ştiinţă, prof. univ. dr. Philippe Walter
(Universitatea din Grenoble 3).
3. Sunt organizate în prezent trei doctorate în cotutelă internaţională (conducător ştiinţific din
partea română prof. univ. dr. Mircea Braga), după cum urmează:
- drd. Alina Burada – cu Universitatea Bordeaux 3;
- drd. Aura Cibian – cu Universitatea din Provence;
- drd. Sorin Ovidiu Băran – cu Universitatea din Grenoble 3.
4. Sesiunea ştiinţifică a Centrului care s-a desfăşurat în luna martie 2008 a avut caracter
internaţional (un invitat). Caracter internaţional va avea de asemenea şi sesiunea din luna
martie 2009 (doi invitaţi).
5. Au fost cooptaţi ca membri în „Centre de Recherche sur l’Imaginaire” din Grenoble: prof.
univ. Mircea Braga, conf. univ. Rodica Chira şi lector univ. Gabriela Chiciudean. În luna mai
a.c. se vor face demersurile pentru cooptarea unui al patrulea membru (drd. Alina BuradaBako).
6. Au avut participări la sesiuni, colocvii sau la alte activităţi în străinătate:
• Prof. Alin-Mihai Gherman
a reprezentat Universitatea „1 Decembrie 1918” la manifestările universităţilor româneşti la
Roma (noiembrie 2008) unde a susţiunut şi 3 conferinţe ca visiting profesor.
• Conf. univ. dr. Rodica Chira:
stagiu de cercetare (bursă NEC): pe lângă „Centre de Recherche sur l’Imaginaire” din
Grenoble
comunicări: septembrie 2008, „Third Annual Conference of the Mythe Study Group”,
Pretoria (Africa de Sud), în colaborare cu CRI Grenoble
mai 2009, Colloque „La fabrique du corps humain: la machine modele du vivant”,
Grenoble
• Prof. drd. Alina Burada-Bako (la Universitatea din Bordeaux 3):
invitată fără comunicare: martie 2006, Colloque „Ecriture de l’Exil” (LAPRIL)
martie 2007, Colloque „Le Pouvoir et l’Exil” ( LAPRIL)
aprilie 2008 Colloque „La Literature de Lointain” (LAPRIL)
comunicări: aprilie 2007 Journee d'etudes „La Geographie Spirituelle” (TELEM)
noiembrie 2008, Colloque „Violence et Sacre” (LAPRIL)
a ţinut curs pentru masteranzi: martie 2007, „Ion Caraion, un poète exilé de soi- même et
de son pays.

• Prof. drd. Mihaela Claudia Pop
2006-2007, bursa pentru curs de specializare la Universitatea Friederich Alexander Erlangen Nürnberg, Germania
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