
Raportul de activitate în anul 2011  
al membrului corespondent al A.Ş.M. Nicolae BILEłCHI  

Activitatea ştiinŃifică 
Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de 
cercetări proiectelor bilaterale, internaŃionale. 
Consultant ştiinŃific la proiectul Identitate şi globalism în literatura română postsovietică din 
Republica Moldova 11.817.07.09F 

Rezultatele ştiinŃifice principale 
Articole în reviste naŃionale, categoria C 
BILEłCHI N. Car  frumos cu patru boi sau TradiŃia şi 
inovaŃia între farmecul modelului şi pericolul demodării. 
În: Philologia, 2011, nr. 1-2, p. 76-90. 
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Articole în volume şi culegeri naŃionale 
BILEłCHI N. Mircea Streinul. În: Glasul Bucovinei, 
CernăuŃi Bucureşti, 2011, nr. 1-2, p. 65-79. ISSN 1222-
5606 
BILEłCHI N . Portret de dicŃionar. În culegerea Nicolae 
Esinencu. Spectacolul operei literare. Chişinău, Profesional 
Service, 2011, p. 22-26. 
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Participarea la foruri ştiin Ńifice 
Colocviul internaŃional LECTURI ÎN MEMORIAM ACAD. 

SILVIU BEREJAN. 10 noiembrie, 2011. 

BILEłCHI N. Comunicare în plen, cu tema: Hermeneutica 

poeziei “Limba moldovenească” A LUI Nicolae Costenco   

Colocviu literar-ştiinŃific Mircea Streinul (08 aprilie, 
2011) 
BILEłCHI N. Mircea Streinul: perspectiva reconsiderării  
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I. Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 cuvinte) 

În anul curent m. cor. al AŞM.  Nicolae BILEłCHI a pregătit la tema de plan capitolele 
Probleme ale tradiŃiei şi inovaŃiei (Mircea Streinul şi romanul Severograd analizat din 
perspectivă hermeneutică). Planul a fost îndeplinit. A publicat  3 articole ştiinŃifice şi a 
prezentat 2 comunicări în cadrul colocviilor internaŃionale organizate de Institutul de Filologie. 
Una dintre comunicări a fost Ńinută în cadrul şedinŃei în plen.  

II.  Activitatea didactică 
Numărul cursurilor Ńinute 
La Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” predă cursul normativ: 
Literatura română contemporană şi cursul opŃional Căutări artistice ale romanului 
contemporan. 
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Numărul total de persoane la care aŃi fost conducător ştiinŃific al tezei de 
doctorat 

 

Numărul persoanelor la care aŃi fost conducător ştiinŃific şi care au susŃinut teza   
Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

III.  Activitatea managerială 

Membru al Consiliului ştiinŃific al Institutului de Filologie; membru al seminarului ştiinŃific de 
profil la specialitatea 10.01.01 Literatura română şi 10.01.08. Teorie literară; Preşedinte al 
Comisiei de experŃi a CNAA în problemele  de literatură română şi folclor. 

                                                                                                                                    



Semnătura  
 


