DESPRE PRESTIGIU ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE LA FACULTATEA DE LITERE DIN BUCUREȘTI
MOMENT ANIVERSAR GRIGORE BRÂNCUȘ

În 2013, cu prilejul sărbătoririi a 150 de ani de activitate în slujba educației și a cercetării,
Facultatea de Litere a Universității din București a iniţiat dezbaterile publice intitulate ÎNTÂLNIRI ÎN
BIBLIOTECĂ.
În spațiul cu valoare de patrimoniu al Sălii de Lectură a Facultății au loc periodic prezentări de
carte și dialoguri ce permit studenților și profesorilor, dar și altor iubitori ai culturii umaniste, să
deschidă viața comunității universitare către cei interesați de istoria și de valorile acestei instituții.
Miercuri, 11 iunie, la ora 18.00, se va desfășura în Sala de Lectură o întâlnire cu un caracter
special: un moment aniversar dedicat profesorului Grigore Brâncuș, membru al Academiei Române,
apreciat pentru îndelungata sa activitate ştiinţifică şi didactică.
Publicul va avea ocazia să îl asculte pe profesorul Brâncuș și să îi adreseze urările sale, alături de
profesorii din facultate, de prieteni, de foști studenți, precum și de studenții de astăzi.
Personalitate de prim rang a lingvisticii româneşti, discipol al lui Alexandru Rosetti, Iorgu Iordan
şi Alexandru Graur, profesorul Grigore Brâncuş este autorul unor lucrări de referinţă din diverse domenii
– gramatică, dialectologie, istoria limbii, filologie, lexicologie - , ce tratează aspecte variate ale limbii
române. Este unul dintre cei mai de seamă specialişti români în cercetarea substratului şi în stabilirea
rolului acestuia în conturarea specificului limbii noastre în cadrul familiei limbilor romanice, precum și un
editor remarcabil, implicat în publicarea şi valorificarea ştiinţifică a unor opere fundamentale ale
filologiei româneşti.
G. Brâncuș a fost cadru didactic titular la Catedra de limbă română a Facultății de Litere,
Universitatea din București, în perioada 1962-1999, deţinând funcţia de Şef de catedră timp de 18 ani şi

pe cea de Prodecan al facultății între 1970-1972. Este membru al Comitetului Internațional de
Tracologie și al Comitetului Național Român de Studii Sud-Est Europene și face parte din comitetele
redacționale ale revistelor: Limba română, Fonetică și dialectologie, Revue roumaine de linguistique,
Thraco-dacica, Studii și cercetări de onomastică și lexicologie (Craiova).
Printre lucrările sale cele mai cunoscute de lingvist şi editor, se numără: B.P. Hasdeu,
Etymologicum Magnum Romaniae, îngrijire de text, studiu introductiv şi indici, vol. I-III, 1972, 1974,
1976 (reeditare, vol. I, 1999), Vocabularul autohton al limbii române, 1983, B. P. Hasdeu, Istoria critică a
românilor, ediţie îngrijită şi studii introductive, 1984 (reeditare, 1999), B. P. Hasdeu, Studii de lingvistică
şi filologie, I-II, îngrijire de text, studiu introductiv, note şi indici, 1988 (reeditare, 1999), Istoria
cuvintelor. Unitate de limbă şi cultură românească, 1992, (ediţia a II-a, amplificată, 2004), Cercetări
asupra fondului traco-dac al limbii române, Institutul Român de Tracologie, „Bibliotheca Thracologica”,
VIII, 1995; ed. a II-a, versiune albaneză de Luan Topciu, Tirana, 2009; Concordanţe lingvistice românoalbaneze, Institutul Român de Tracologie, „Bibliotheca Thracologica”, 1999 și Studii de istorie a limbii
române, I, II, 2007 – 2008 ş.a.
Vă așteptăm să sărbătorim împreună pe unul dintre membrii de prestigiu ai comunității noastre
academice în cadrul ÎNTÂLNIRILOR DIN BIBLIOTECĂ !
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