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Prof.univ. Mircea Martin, membru corespondent al Academiei Române,
a primit titlul Doctor Honoris Causa al Universității „Transilvania“ din Brașov

Prof.univ. Mircea Martin, membru corespondent al Academiei
Române în cadrul Secției de filologie și literatură, a primit vineri, 16
iulie 2021, titlul Doctor Honoris Causa al Universității
„Transilvania“ din Brașov. Ceremonia de decernare s-a desfășurat în
Aula „Sergiu T. Chiriacescu“, în ședință festivă a Senatului
universității.
Titular al Catedrei de teorie literară și literatură comparată a
Facultății de Filologie din București, pe care a condus-o între 19902006, mentor al multor generații de filologi, profesorul Mircea
Martin a avut o relație strânsă de colaborare cu Universitatea
„Transilvania“ din Brașov, situație pe care conf.univ.dr. Adrian Lăcătuş, decanul Facultăţii de
Litere Braşov, a dorit să o menționeze în mod special:
„Nu numai că numele profesorului Martin se identifică cu teoria literară ca reflecţie vie,
morală şi estetică, dar între distinsul profesor şi Universitatea «Transilvania» a existat
întotdeauna o legătură strânsă, care a marcat toate fazele de construcţie a forului studiilor
noastre literare, încă de la edificarea Literelor braşovene. Mulţi dintre cei ce au predat şi
predau la Facultatea de Litere i-au fost studenţi, doctoranzi sau l-au avut pe profesorul Martin
ca membru în comisiile lor doctorale sau în comisiile de acordare a unor grade didactice.
Toate acestea atestă o relaţie profundă, bazată pe afinitate intelectuală, care ne onorează.“
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Decernarea titlului Doctor Honoris Causa a avut loc cu prilejul lucrărilor conferinţei anuale a
Asociaţiei de literatură generală şi comparată din România, al cărui președinte este.
Critic literar, eseist, director de editură, editor de carte şi teoretician literar, profesorul Mircea
Martin a fost director al prestigioasei Editurii Univers (1990-2000), al revistei „Euresis“ (din
1990) și al revistei „Cuvântul“ (2004-2006), director editorial al Editurii „Paralela 45“ (20022004) și al Editurii „Art“ (2006-2012). Din 2006 este director al Centrului interdisciplinar de
studii europene și românești „Tudor Vianu“ al Universității din București.
Autor a numeroase volume de critică, istorie și teorie literară, între care: Generație și creație
(1969; ed. II, 2000); Critică și profunzime (1974; ed. II cu titlul Geometrie și finețe, 2004);
Tudor Vianu și neoclasicismul (1974); G. Călinescu şi „complexele“ literaturii române
(1981, ed. II, 2002); Dicţiunea ideilor (1981); Introducere în opera lui B. Fundoianu (1984);
Singura critică (1986; ed. II, 2006), Radicalitate și nuanță (2015).
Membru al Asociației internaționale a criticilor literari (din 1990), fondator (1991) și
președinte (1991-2000) al Asociației editorilor români, vicepreședinte (2004-2010) și
președinte (din 2010) al Asociației de literatură generală și comparată din România,
membru al Academiei Latinității (Paris/Rio de Janeiro, 2005).
Distins de trei ori cu premiul Uniunii Scriitorilor (1969, 1977, 1981), a primit de asemenea
premii din partea unor prestigioase reviste literare românești: „Amfiteatru“ (1986),
„Ateneu“ (1992), „Euphorion“ (2004), „Mozaicul“ (2005), „Convorbiri literare“ (2006,
2009), „Observator cultural“ (2015). Președinția României i-a acordat Ordinul Național
„Serviciul Credincios“ în grad de Ofițer (2000) și în grad de Comandor (2017). În anul 2003
a primit Ordinul Național al Braziliei „Cruzeiro do Sul“. Este cetățean de onoare al
municipiului Reșița, orașul său natal.

Calea Victoriei, nr. 125 | sector 1 | 010071 | Bucureşti | Tel: +40 21.212.97.57

