Prof. univ. dr. Florica Bechet
Începând cu 22 iulie 2008, doamna Florica Bechet

devine profesor la Catedra de

Filologie Clasică a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București,
având ca specializări lingvistica latină și cea greacă.
În prezent este șefa Catedrei de Filologie Clasică și directoarea Școlii Doctorale „Limbi și
Identități Culturale”. Referent științific al manualelor de limba greacă pentru clasele a
IX-a, a X-a și a XI-a publicate de Editura Humanitas Educațional, în perioada 20012006, doamna profesor deține și o serie de alte funcții, cum ar fi: vicepreşedinte al
Societăţii de Studii Clasice din România (din 2006); membru al Société Roumaine
d'Études Indo-Européennes (societate internaţională) (din 2005); membru al Asociaţiei
Române de Studii Religioase (societate internaţională) (din 2005); membru fondator al
Société Internationale de Latin Vulgaire et Tardif (din 2006); membru al Société de
Linguistique Romane (din 2007) ; evaluator ARACIS (din februarie 2007); evaluator
CNCSIS (din mai 2008); membru al colectivului internaţional Ad astra – An Online
Project for the Romanian Scientific Comunity (din 2009); — membru în colectivul de
redacţie al revistei Studii Clasice (revistă a Academiei Române) - din 2002; membru
fondator al Institutului de Studii Clasice (centru de cercetare al Facultăţii de Limbi şi
Literaturi Străine de la Universitatea din Bucureşti, înfiinţat la dispoziţia Rectoratului
Universităţii din Bucureşti prin Decizia Nr. 1787/18.11.1996; reacreditat în 2007);
director al Istitutului de Studii Clasice (din 2002); iniţiator și conducător al
„Seminarului Bacchic” şi al publicaţiei Institutului de Studii Clasice GLAUX; redactorresponsabil al revistei GLAUX, (responsabil-coordonator al primelor doua numere);
coordonator al colecţiei „Annales” la Editura Teora.
Pe parcursul carierei sale, doamna prof. univ. dr. Bechet a primit și câteva distincții:
Premiul Asociaţiei Editorilor din România pentru cea mai bună editare în limba română
a unei cărţi străine (2004) – pentru volumele I-II din Septuaginta și Premiul revistei
România Literară pentru „Cea mai bună carte a anului 2004” – pentru volumele I-II
din Septuaginta (premiu colectiv; diplomă cu nominalizarea premianţilor).

Printre volumele și lucrările publicate de domnia sa, se numără și: Istoria limbii
grecesti I (București, 2009, (sub tipar)); Introducere în dialectologia greacă (București,
2007); Introducere în dialectologia greaca, (București, 2008); „Lucian din Samosata”,
(Dialogurile curtezanelor, traducere din limba greacă veche, studiu introductiv, note și
repere bibliografice de Florica Bechet, București, 2002); Bel și balaurul (Septuaginta,
vol. 6/2, Iași, 2008); Dionysiaka II, Actele „Seminarului Bacchic” (GLAUX 2, București,
2009); „Micenienii - cei dintâi greci”/„Oi Mukhnaioi – oi protoi ellhne” (text bilingv
grec-român, Neograeca Bucurestiensia, volum coordonat de Tudor Dinu, București,
2009; Cuvânt înainte la volumul Dionysiaka II, Actele „Seminarului Bacchic” (GLAUX
2, București, 2008) etc.

