Prof univ. dr. Mircea ANGHELESCU
În anul 1970, domnul Anghelescu devine doctor în filologie Universităţii din Bucureşti.
Câțiva ani mai târziu, obține bursa IREX pentru specializare în literatură comparată la
Indiana University, Bloomington In, USA. În perioada 1971-1994, deține și funcția de
cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie şi Teorie Literară al Academiei. Din
1994 este profesor la Facultatea de Litere a Universității din Bucureşti, având ca
specializare istoria literaturii române. După șase ani, în anul 2000, obține bursa
Forschunggemeinschaft la Berlin, Freiburg şi Tübingen. Tot în anul 2000, preia
conducerea Catedrei de Literatură română din cadrul Facultății de Litere și își va
menține acest statut vreme de opt ani. Anul 2007 marchează un alt punct important în
cariera domnului Anghelescu și anume, acela că devine expert evaluator ARACIS,
urmând ca în 2009 să devină preşedinte al Asociaţiei Române de Literatură Generală şi
Comparată din 2009.
De-a lungul carierei domniei sale, profesorul Anghelescu publică volume individuale,
dar și colective, îngrijește ediții și prefațează. Dintre volumele individuale amintim:
Clasicii noştri (Bucureşti, 1996); Paris. Oameni şi locuri (Bucureşti, 1999); Cămaşa lui
Nessus, eseuri despre exil (Bucureşti, 2000); Echilibrul între antiteze. Heliade – o
biografie (Bucureşti, 2001); Literatură şi biografie (Bucureşti, 2005); Mistificţiuni.
Falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime şi alte mistificaţii în literatură (Bucureşti,
2008); Literatura autobiografică: puşcăria la români. Note de curs şi anthologie
(Bucureşti, 2008).
Printre volumele colective, edițiile îngrijite și prefețele sale, se numără: Paul Miron,
Măsura urmelor (memorii) (Timişoara, 2000) (prefaţă); Im Dialog: Rumänische
Kultur und Literatur (Leipzig, 2000) (volum coordonat, în colaborare); Ion Heliade
Rădulescu, Opere,vol. I şi II (Bucureşti, 2002) (ediţie îngrijită, prefaţă, note şi
bibliografie); Literatura română. Dicţionar de opere (Bucureşti-Chişinău, 2003),
(coautor şi coordonare); Nicolae Filimon, Opere (Bucureşti, 2005) (ediţie îngrijită,
prefaţă, note şi bibliografie); Z. Ornea, Viaţa lui C. Dobrogeanu-Gherea (Bucureşti,
2006) (prefaţă); Vasile Boerescu, Din impresiile unui călător prin ţară: 1859,
(Târgovişte, 2007) (ediţie îngrijită, introducere şi note); Alexandru Ciorănescu, Eseuri

europene (Târgovişte, 2009) (ediţie îngrijită, traduceri, introducere şi note); Literatura
şi politicul. Comunicări prezentate la colocviul naţional al Asociaţiei de literatură
generală şi comparată din România. Editor: Mircea Anghelescu (Bucureşti, 2010).

