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Tematică
1. Reveniri ale istoriei literare în cîmpul cercetării actuale:
a. poetica istorică, între istoria ideologiilor şi istoria mentalităţilor; b. articulaţii
istorice ale literaturii; c. obiectul impur al istoriei literare (ex.: romantismul, mişcările
avangardiste); d. literatură şi ideologie, contextualizarea politică a literaturii; e.
sfîrşitul marilor istorii (literare) şi redescoperirea evenimenţialităţii fenomenului
literar; f. poetica istorică în istoria mentalităţilor: deschideri interdisciplinare ale
cercetărilor actuale (vizualitate, performativitate, noile medii electronice ale artei); g.
arhive ale istoriei literare (patrimonializarea unor fonduri de manuscrise moderne, la
propunerea candidatului; ediţii filologice de manuscrise inedite, cu studiu
introductiv, aparat critic etc.).
2. Practici ale lecturii şi dileme teoretice în critica poststructuralistă:
a. relaţia critică, interpretul şi cercul său; b. criza raţionalităţii contemporane şi
strategiile criticii literare în figurarea propriului act; c. „rezistenţe la lectură”: textul,
contextul, autorul, cititorul; d. de la interpretarea fără frontiere, la aporiile
interpretării în critica actuală; e. „noile practici sunt demoni vechi”: pastişa, clişeul,
intertextul; f. „reîncărcarea eticii”: referinţa, rescrierea, recitirea, receptarea; g. „cine
ce citește?”: practici de lectură, aspecte de circulație a cărții și istoria bibliotecilor
private din România.
3. Scriitori români de expresie franceză:
a. exil, context istoric, literatura română şi modelul francez în secolele 19 şi 20; b.
probleme ale bilingvismului literar, identitatea scriitorului bilingv, posturi literare,
studii de caz; c. receptarea scriitorilor respectivi în mediile francofone; d. noile
migraţii contemporane şi reflexele lor literare pentru tema în discuţie.
4. Geografii literare românești:
a. scriitori – călători (exil, călătorie, biografie) în secolele 19 și 20; b. imaginarea
călătoriei în literatura română a secolelor 19 și 20 (studii tematice, motivice și
retorice); c. geografia patriei și tema patriotică în literatura română contemporană;
d. geografii literare – geografii lirice: conceptualizări posibile.
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la Cărtărescu, București, Humanitas, 2016.
Examen:
a. Probă scrisă, pe baza tematicii şi bibliografiei de mai sus.
b. Probă orală: candidatul va prezenta un proiect de cercetare (max. 5 pagini
standard, cu adnotarea bibliografiei consultate), care 1. se va încadra în
orizontul tematic de mai sus, 2. se va aplica îndeosebi literaturii române
(comparatismul nu este exclus), 3. va fi motivat explicit de candidat
(insistîndu-se asupra noutăţii temei, interesului în specialitate, fezabilităţii
cercetării în cadrul studiilor doctorale). Proiectul de cercetare se va depune în
dosarul înscrierii la admitere, imprimat.
Coordonate de contact:
Prof. Ioana Bican, Facultatea de Litere, UBB, str. Horea nr. 31, Cluj-Napoca, cab. 121,
ioanaboth@gmail.com

2

