I. Prezentare
Mircea Borcilă (doctor în filologie din anul 1980) este profesor asociat la Facultatea de Litere,
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Principalele domenii în care se înscriu
contribuţiile sale ştiinţifice sunt: (1) LINGVISTICA GENERALĂ şi, în primul rând,
domeniul teoretic central al studiilor integraliste; (2) POETICĂ, în special în câmpul
eforturilor de reconstrucţie conceptuală a disciplinei şi al dezvoltării, pe această bază, a
investigațiilor tipologice şi descriptive (cu predilecţie pentru studiul poeticii lui Blaga); (3)
RECONSIDERAREA, în perspectivă actuală, a TRADIŢIILOR majore ale lingvisticii
româneşti, alături de PROMOVAREA PE PLAN INTERNAŢIONAL a unor valori perene ale
culturii române. Ecouri semnificative ale acestor contribuţii au fost consemnate în exegeza
românească, precum şi în lucrări de specialitate apărute în: Germania, Belgia, Italia, Elveţia,
Franţa, SUA, Olanda, Ungaria, Israel, Moldova. Preocupările privind activitatea științifică a
lui Eugeniu Coșeriu au fost inițiate și întemeiate în timpul stagiului de cercetare, în calitate de
Lector invitat la Universitatea de Stat Washington, Seattle (1972-1974) și Universitatea de
Stat Ohio, Columbus (1981-1985). Este fondatorul primului Centru de Studii Integraliste
„Eugenio Coseriu” la Universitatea „Babeș-Bolyai” (1988), împreună cu un colectiv de
studenți și cercetători din diverse domenii, activând în conexiune cu Catedra de lingvistică
generală și semiotică, pe care a condus-o. Principala zonă de cercetare include editarea și
interpretarea contribuțiilor românești majore care se înscriu în tradiția filologiei istorice, în
special cele ale lui Vasile Bogrea: Pagini istorico-filologice (1971), Sacra via (1973), Opere
alese (1998). O altă zonă de cercetare cuprinde studii asupra lingvisticii contemporane și a
disciplinelor conexe: Studii de stilistică, poetică, semiotică (1980), Poetica Americană.
Orientări actuale (1981) (cu o postfață de Richard McLain), Semiotică şi poetică (1992). A
treia zonă de cercetare este constituită de moștenirea lui Coseriu și de „studiile integraliste”,
domeniu în care a publicat numeroase articole științifice. O antologie exhaustivă a
contribuțiilor sale privind opera coșeriană este în curs de apariție: Eugeniu Coseriu, Bazele
integralismului lingvistic, coordonată împreună cu Elena Faur (și care urmează să fie
publicată în cursul acestui an la Editura Academiei Române). Mircea Borcilă poate fi
contactat prin e-mail: icaborcila@yahoo.com
II. Studii importante pentru întreaga activitate:
1. Studii de stilistică, poetică, semiotică, Cluj-Napoca, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1980,
373 p. (coordonare volum și elaborarea bibliografiei, pp. 344-357).
2. „Noi orizonturi în poetica americană”, studiu introductiv în vol. Poetica americană.
Orientări actuale, editată în colaborare cu Richard McLain, Universitatea de Stat din New
York, Binghamton, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1981, pp. 13-100.
3. „Types sémiotiques dans la poésie roumaine moderne”, în Sémiotique Roumaine, sub
direcția lui Paul Miclău și Solomon Marcus, [București], Universitatea din București,
1981, pp. 19-35 (volumul cuprinde comunicările propuse la Congresul Internațional de
Semiotică, Viena, 1979).
4. „Despre lexicul poeziei lui Lucian Blaga”, în Studii de limbă literară și filologie, vol. II,
București, Editura Academiei Române, 1972, pp. 95-129.
5. “Contribuţii la elaborarea unei tipologii a textelor poetice”, în Studii și cercetări
lingvistice, anul XXXVIII, nr. 3, 1987, pp. 185-196.
6. “Eugenio Coseriu and the development of linguistics”, în Studia Universitatis BabaeșBolyai. Philologia, anul XXXVI, nr. 2, 1991.
7. “Eugeniu Coseriu şi orizonturile lingvisticii”, în Revistă de lingvistică și știință literară,
anul nr. 5 (167), 1996, pp. 42-54.

8. „Dualitatea metaforicului şi principiul poetic”, în Eonul Blaga. Întâiul veac, București,
Albatros, 1997, pp. 263-283.
9. „Foreword”, în The Complete Poetical Works of Lucian Blaga, translated by Brenda
Walker with Stelian Apostolescu, Introduction by Keith Hitchins, London & Boston,
UNESCO, 2000.
10. „Eugenio Coseriu and the new horizons of linguistics”, în Transylvanian Review, anul
IX, nr. 1, 2000, pp. 103-107.
11. Dicţionar conceptual al lingvisticii integrale, Cluj-Napoca, Universitatea BabeşBolyai, Grant CNCSIS (coordonator și autor, în colaborare), 2002, 332 p.
12. „Lingvistica integrală și fundamentele metaforologiei”, în Dacoromania, serie nouă,
nr. VII-VIII, Cluj-Napoca, 2002-2003, pp. 47-77.
13. „Noul umanism şi perspectivele integralismului”, în Steaua, Cluj-Napoca, nr. 12,
2005, pp. 26-30.
14. „Tra Blaga e Coseriu: dalla metaforica del linguaggio a una poetica della cultura”, în
Romania Culturale Oggi, Roma, Sapienza Unviersità, Bagatto Libri, 2008, pp. 253-272.
15. „Integral Linguistics as a Cultural Science”, în Klaas Willems & Cristinel Munteanu
(eds.), Eugenio Coseriu. Past, Present and Future, Berlin / Boston, De Gruyter, 2021, pp.
137-150.
III. Cursuri și seminare:
Paradigme contemporane în cercetarea lingvistică
Lingvistică și poetică antropologică
Semantică cognitivă
Lingvistică generală
Probleme de lingvistică integrală
Stilistică
Etnopoetică
Fonetică
Lexicologie
Dialectologie
Limbă și literatură română, istorie și civilizație
Istoria literaturii române și autori fundamentali

