
Stimat\ doamn\ profesoar\, cum s-a n\scut
ideea Editurii Contemporary Literature Press
(CLP) — Editura pentru Studiul Limbii Engleze
prin Literatur\?

Editura a pornit odat\ cu înfiin]area Masteratului
pentru Traducerea Textului Literar Contemporan
(http://masterat.mttlc.ro/), la Universitatea din
Bucure[ti. Masteratul l-am înfiin]at din dorin]a de a des -
chide un program care s\ reabiliteze ideea c\ limba
englez\ poate fi o profesie în secolul XXI. Am c\utat
ceva practic [i în acela[i timp am încercat s\ nu renun]
la ideea universitar\ de cercetare. Drept care pred\m
lucruri destul de complicate ce ]in de textul cultural
contemporan, dar avem [i o materie foarte aplicat\, cum
e Subtitrarea.

Leg\tura text-ecran este în acest moment un
debu[eu deloc de neglijat în folosirea limbilor str\ine,
mai ales a englezei. Asist\m la moartea c\r]ii pe hârtie [i
na[terea acelui text care se cheam\ „subtitles”. Maste -
ranzii mei studiaz\, a[adar, literatura contemporan\
(mai ales englez\) pentru sufletul lor, iar subtitrarea de
filme (mai bune sau de duzin\) o fac pentru buzunarul
lor. Din fericire, aceast\ materie le este predat\ de un
foarte bun profesionist — Bogdan St\nescu, de la TVR.
Programul are o puternic\ leg\tur\ cu mass-media în
general, de la redactarea de carte la redactarea pentru
presa scris\, radio, televiziune [i, bineîn]eles, internet. 

Editura — cum îi spune [i numele — are, prin urmare,
cel pu]in dou\ direc]ii majore: extinderea ideii de
„carte” la cartea de calitate publicat\ pe internet
(http://editura.mttlc.ro/) [i publicarea de volume de
literatur\ în sprijinul celor care înva]\ limba englez\.
Autorul politicii de publicare a editurii este profesorul
George S\ndulescu, actualmente stabilit în Principatul
Monaco.

Am s\ încep cu înv\]area limbii engleze prin
literatur\. Profesorul S\ndulescu are aceast\ idee
globalizant\ c\ limba [i literatura unei ]\ri nu se pot
disocia: ele se înva]\ numai împreun\. C\r]ile noastre
sunt, prin urmare, ceea ce el nume[te volume de langue
et civilisation. Într-un fel, trimitem profe sorilor de
englez\ semnalul c\ profesionalizarea pe o arie îngust\
a fost un lucru bun, dar limba englez\ este o materie vie,
iar predarea ei acum este imperios necesar s\ evolueze
înapoi spre studiul textului literar din perspectiv\
lingvistic\. MTTLC a[a a început, din nevoia de a
readuce literatura pe masa de studiu. Apoi a venit
editura, care ne-a ar\tat c\ limba [i literatura — idee
afirmat\ în mod repetat de profesorul S\ndulescu — nu
se pot desp\r]i.

Revin acum la ra]iunea practic\ a Editurii, în
continuarea ideii de „Editur\ pentru studiul limbii
engleze prin literatur\”. Cred c\ sunt mai bine de [ase
ani de zile de când încerc f\r\ rezultat s\ pornesc un
grant universitar (o finan]are de orice fel) prin care s\
ofer profesorilor materiale online, gratuite, de care s\ se
poat\ folosi la clas\. Un computer din Bucure[ti [i altul
dintr-un sat de care poate nici n-am auzit pot desc\rca
amândou\ acum, accesând CLP, exact acelea[i manuale.
CLP este, într-un fel, o libr\rie ori o bibliotec\ pe care
ne-o facem fiecare la noi acas\: cu un computer, o
imprimant\ [i mult\ hârtie. F\r\ lucrul pe hârtie, scopul
editurii este compromis.

În doar câ]iva ani, prin titlurile publicate de CLP
pân\ acum, Universitatea din Bucure[ti a devenit un
centru na]ional de predare a limbii engleze. Este vorba
de volume cum ar fi: reluarea în facsimil a Gramaticii
Catedrei în nou\ volume, Gramatica vie a limbii
engleze, de Drago[ Protopopescu, Exerci]ii de gramatic\
englez\, de C.-G. S\ndulescu, volumul meu English for
Everyone. Tot în ajutorul pred\rii am publicat dou\
compendii de câte zece secole de literatur\ englez\, unul
de poezie, iar altul de eseu. Cartea de amintiri a lui Joseph
Conrad Oglinda m\rii a ap\rut în format bilingv, în
sprijinul direct al studen]ilor interesa]i de proza
începutului de secol XX, de studiul limbii prin traducere,

dar [i al masteranzilor în domeniul traducerii literare; la
fel [i volumele bilingve de poezii de John Mole [i Dan
Verona.

Planul nostru editorial în aceast\ arie are în pre -
g\tire extrem de multe volume de curs practic, an to logii
de literatur\, c\r]i de înv\]are a limbii engleze prin
exerci]ii [i traducere. 

Mul]umim pe aceast\ cale Ministerului Educa]iei,
care ne-a în]eles politica [i a sprijinit concret difuzarea
c\r]ilor noastre în toat\ ]ara.
Ce rela]ie exist\ între Editur\ [i Universitatea
din Bucure[ti? Care este statutul actual al
Editurii?

CLP este editura online pentru literatur\ a
Universit\]ii din Bucure[ti. Toate volumele noastre sunt
în primul rând © UB. Ele sunt gândite s\ r\spund\
necesit\]ilor universitarilor. 

Ne bucur\m de sprijinul [i aprecierea univer sit\]ii.
Inten]ion\m s\ public\m rezultatul cercet\rii cât mai
multor universitari, fie c\ e vorba de litera tur\,
lingvistic\ ori alte direc]ii umaniste. 

Faptul c\ public\m de preferin]\ texte paralele
(român\ [i englez\), de câte ori este posibil, sau publi c\m
în limba englez\ volumele universitarilor [i scriitorilor
români aduce, f\r\ nicio îndoial\, un plus de vizibilitate
interna]ional\ Universit\]ii din Bucure[ti.

În egal\ m\sur\, f\r\ sprijinul Universit\]ii din
Bucure[ti, CLP ar fi unul din multele site-uri cultu rale.
Dat\ fiind afilierea ei universitar\, Editura se simte
chemat\ s\ contribuie, prin volumele ei, la cali tatea
cercet\rii [tiin]ifice umaniste na]ionale [i interna]ionale.
Prin ce se identific\ Editura Contemporary
Literature Press în spa]iul înv\]\mântului
superior [i al culturii române[ti?

CLP exist\ prin [i pentru cercetarea [tiin]ific\
avansat\. Suntem chiar acum la al unsprezecelea volum
din seria Joyce Lexicography, [i descoperim c\ James
Joyce Quarterly, de pild\ (printre cele mai cotate reviste
[tiin]ifice în materie de Joyce), ne-a înscris deja printre
resursele [tiin]ifice interna]ionale. {i seria de Dic]ionare
din Finnegans Wake redactate de George S\ndulescu nu
se opre[te aici. Am publicat, de asemenea, un studiu
critic Joyce de ace la[i autor: The Joycean Monologue.

Am scos trei volume Constantin Noica: Doing
Time..., General Philosophy, Rostirea româneasc\ de la
Eminescu cetire. Am reluat în facsimil în trei volume
antologia de eseuri despre opera lui Shakespeare
traduse în române[te, coordonat\ în anul 1964 de
profesorul Leon Levi]chi. Am redat circuitului cultural
cartea lui E.B. Mawr Analogous Proverbs in Ten
Languages. Tot în zona cercet\rii se înscrie volumul
meu despre proza englez\ contem poran\, The
AfterMode. 

Ar mai fi de spus c\ nu dorim s\ ne canton\m într-
o singur\ zon\: ne intereseaz\ în egal\ m\sur\ cercetarea
literar\ avansat\ [i cultura în ansamblul ei. A[a c\ am
publicat, de pild\, ca texte paralele, o anto logie din proza
lui David Lodge, romancier, critic lite rar [i universitar
englez foarte bine cunoscut publi cului românesc,
întrucât toate romanele lui au fost traduse. Cu
încuviin]area romancierului [i a Edi turii Polirom, anglista
Brându[a R\ileanu a alc\tuit o selec ]ie publicat\ pe dou\
coloane, în limbile englez\ [i român\. Este o premier\
pentru David Lodge acest volum, care este prima
antologie din romanele lui [i prima lui carte online.
CLP dezvolt\ parteneriate cu institu]ii de
prestigiu din ]ar\ [i din str\in\tate. V\ rog s\
ne vorbi]i despre acestea.

În ]ar\ suntem sprijini]i de Institutul Cultural
Român. Conform direc]iei acestuia, public\m autori
români în traduceri semnate de traduc\tori englezi
împreun\ cu traduc\torul român, ceea ce vrea s\ spun\
c\ volumele noastre sunt competitive pe pia]a
interna]ional\. În acest scop avem un parteneriat cu
grupul de peste 400 de poe]i englezi reprezenta]i de
agenta literar\ Anne Stewart, care ne-au dedicat un
spa]iu amplu pe site-ul lor, la
http://www.poetrypf.co.uk/poetrypro.html. Proiec tul
se nume[te poetry pRO. În cadrul lui, masteranzii
MTTLC traduc de patru ani poezie englez\ în reviste
române[ti din toat\ ]ara. Poe]ii englezi tradu[i stilizeaz\
la rândul lor volumele traduse de noi din române[te.
A[a a ap\rut volumul bilingv al lui Dan Verona, [i mai
avem multe în preg\tire. Scriitorii români ni se
adreseaz\ în num\r din ce în ce mai mare cu manuscrise
pe care le doresc traduse [i publicate la CLP, lucru care
ne onoreaz\.

Mai avem [i o colaborare cu New Europe Writers,
ale c\ror volume de poeme ori proz\ scurt\ despre
capitalele Europei apar în englez\. Noi am tradus [i am
publicat pân\ acum Warsaw Tales, care a ap\rut la CLP
în român\, englez\ [i polon\ în acela[i volum. Urmeaz\
Budapesta, Praga... 

Nu în ultimul rând, suntem sprijini]i de British
Council, în virtutea faptului c\ public\m c\r]i din [i
despre literatura englez\. Avem o întreag\ serie de
antologii în plan. Am publicat deja volume de traduceri
din poezia englez\ contemporan\, majo ritatea sub
form\ de texte paralele: Peter Ackroyd, John Mole, Ruth
Fainlight, Mimi Khalvati, Alan Brownjohn, George
Szirtes, Fiona Sampson. La acest capitol avem un lung
[ir de manuscrise care a[teapt\ s\ fie traduse în român\
ori s\ fie editate [i publicate.

Colabor\m de doi ani [i cu Pen Clubul din
România. Suntem deschi[i oric\rei colabor\ri. Ne dorim
s\ d\m cititorilor c\r]i reprezentative. Orice leg\tur\ cu
institu]iile culturale din ]ar\ ori din str\in\tate e
considerat\ de CLP un pas înainte.
De asemenea, [tim c\ ave]i între colaboratori
nume de marc\ ale culturii. Ce ne pute]i
spune în acest sens?

Autorul Lexicoanelor Joyce, care au stârnit ecouri
notabile între cercet\torii Joyceeni, este el însu[i un
cercet\tor experimentat al operei lui James Joyce.
George S\ndulescu este sigiliul [tiin]ific pe care editura
îl pune pe volumele ei. Din 1969 pân\ azi, a predat la
universit\]i mari din Suedia, Anglia, SUA, Italia. A
organizat Conferin]e interna]ionale James Joyce, W.B.
Yeats, Oscar Wilde [i Samuel Beckett la Biblioteca
Princess Grace din Principatul Monaco — bibliotec\ pe
care el însu[i a înfiin]at-o. A editat pentru fiecare
conferin]\ volume care sunt acum citate ca material

esen]ial de referin]\. Pe lâng\ toate acestea, este un
intelectual de excep]ie, care î[i cre eaz\ perpetuu
direc]iile de cercetare. Lucrul împre un\ cu el este o
ve[nic\ surpriz\. Dac\ editura contribuie la prestigiul în
lume al Universit\]ii din Bucure[ti, care universitate este
pentru noi amândoi Alma Mater, acest lucru vine din
faptul c\ profesorul S\ndulescu scrie pentru CLP 24 de
ore din 24.

Desigur, Editura este în permanent\ c\utare de
colaboratori de calitate. Lucr\m cu universitari, cum
sunt Andi B\lu de la Universitatea din Ploie[ti, Virgil
Stanciu de la Universitatea Babe[ Bolyai de la Cluj,
Brându[a R\ileanu de la Universitatea Politehnic\ din
Bucure[ti, Mihai Stroe de la Catedra de Englez\ a
Universit\]ii care ne patroneaz\ etc. Lans\m [i pe
aceast\ cale un apel celor interesa]i s\ scrie pentru noi:
accept\m oricând autori profesioni[ti.
Care considera]i c\ sunt cele mai impor tante
realiz\ri de pân\ acum ale Editurii?

Cred c\ ne-am câ[tigat o identitate cultural\.
Suntem o resurs\ pentru profesorii de limba englez\.
Prin volumele de cercetare ne-am anun]at prezen]a pe
scena interna]ional\. Am publicat 55 de titluri în mai
pu]in de trei ani. 

Pe lâng\ volumele propriu-zise, Editura mai are o
realizare: lucr\m cu masteranzii MTTLC, care
dactilografiaz\, fac corectur\, posteaz\, se ocup\ de tri -
mi terea comunicatelor noastre de pres\ unui num\r de
peste 10.000 de adrese din lumea întreag\. Mi se pare
important c\ îi form\m pe cei care vor continua ce am
început noi, pentru ca CLP s\ aib\ o existen]\
îndelungat\.
Se poate spune c\ Editura Contemporary
Literature Press a devenit un for al educa]iei,
culturii [i cercet\rii academice la nivel na]ional
[i interna]ional. Ce argumentele sus]in aceast\
calitate?

Volumele noastre sunt cel mai bun argument. Ele se
adreseaz\ educatorilor [i studen]ilor lor, cititorilor
dornici de cultur\ [i cercet\torilor. Suntem recunosc\tori
pentru recunoa[terea na]ional\ de care ne bucur\m în
prezent. Mul]umim Universit\]ii din Bucure[ti [i
domnului rector Mircea Dumitru. Ace lea[i mul]umiri
pentru Institutul Cultural Român [i British Council.

Ce argument mai puternic a[ putea g\si decât faptul
c\ ne scriu cititori, universitari [i scriitori, chiar
biblioteci universitare din România, din Anglia, cam de
peste tot din lume, cerând volumul pe hârtie
(deocamdat\ CLP exist\ numai online), mul]umind
pentru accesul gratuit la volume care le sunt de folos? 

Comunicatele noastre de pres\ sunt preluate
constant de site-uri culturale. Ne acord\ un spa]iu
generos revistele din ]ar\. Chiar Tribuna înv\]\ mântului,
pe care o conduce]i, ne e mereu aproape. V\ mul]umim.
Toat\ aceast\ efervescen]\ în jurul CLP este un
argument în sine c\ mergem în direc]ia bun\. 
Contemporary Literature Press se remarc\ nu
doar prin excelen]\, ci [i printr-o
particularitate care o situeaz\ într-o frumoas\
utopie a culturii [i a cunoa[terii: ofer\ acces
gratuit la c\r]ile, cursurile, tratatele de înalt\
valoare academic\ [i cultural\ pe care le
editeaz\. Cum e posibil acest lucru într-o lume
mercantil\, sub imperiul valorilor materiale?

Pare o utopie. Noi am f\cut din ea o realitate. Rolul
lui George S\ndulescu în acest sens este capital.

(urmare `n pag. 15)
Sorin IVAN
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interviu

Interviu cu prof. univ. dr. Lidia Vianu, directorul Editurii
Contemporary Literature Press  [i al Masteratului 
pentru Traducerea Textului Literar Contemporan

(Universitatea din Bucure[ti)
LIDIA VIANU este profesor de literatur\ englez\ modern\ [i contemporan\ în cadrul Departamentului
de Limba [i Literatura Englez\ al Facult\]ii de Limbi Str\ine din Universitatea Bucure[ti. Este
directorul Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan – program pe care l-a
înfiin]at în anul 2006. Conduce, împreun\ cu profesorul C. George S\ndulescu, Editura
Contemporary Literature Press (Editura pentru studiul limbii engleze prin literatur\).  A publicat
numeroase volume, eseuri, antologii privind literatura englez\ contemporan\, în limbile englez\  [i
român\. Traducerile ei au fost publicate la Northwestern University Press, Bloodaxe, Plymouth
University Press. În anul 2005, Poetry Society din Londra i-a acordat un premiu bienal pentru
traducerea poeziei europene. A publicat, de asemenea, trei volume pentru înv\]area limbii engleze
prin traducere (English with a Key).

Prof. univ. dr.  C. George S\ndulescu

Universitatea din Bucure[ti a devenit un centru na]ional 
de predare a limbii engleze



În data de 11.07.2012, Universitatea Titu Maiorescu
a primit de la ARACIS (Agen]ia Român\ pentru
Asigurarea Calit\]ii în Înv\]\mântul Superior)
Certificatul care atest\ calificativul Grad de încredere
ridicat ob]inut în urma evalu\rii institu]ionale. La
ceremonia oficial\, desf\[urat\ în Aula Magna, spa]iu
grandios al Almei Mater, au participat reprezentan]ii
comunit\]ii academice maioresciene, invita]i din
mediul universitar, din lumea academic\, [tiin]ific\ [i
cultural\ româneasc\, reprezentan]i ai vie]ii publice,
jurnali[ti etc.

În urma evalu\rii institu]ionale realizate de
ARACIS, proces de maxim\ exigen]\, care opereaz\
cu criterii [i standarde de nivel european,
Universitatea Titu Maiorescu a primit calificativul
Grad de încredere ridicat, calificativul maxim care se
acord\ institu]iilor de înv\]\mânt superior din
România. Acesta atest\ capacitatea institu]ional\ a
Universit\]ii Titu Maiorescu de a desf\[ura programe
de studii [i de cercetare [tiin]ific\ la standarde înalte
de calitate [i eficien]\. 

Agen]ia Român\ pentru Asigurarea Calit\]ii în
Înv\]\mântul Superior a fost reprezentat\ de o
comisie compus\ din: prof. univ. dr. ing. Ioan Curtu,
pre[edintele ARACIS, prof. univ. dr. ing. Radu
Mircea Damian, directorul Departamentului de
Evaluare Extern\ a Calit\]ii, prof. univ. dr. Mihai
Aristotel Ungureanu, secretar general, [i lect. univ.
dr. Mihai Floroiu, [ef Serviciu Rela]ii Interna]ionale [i
Comunicare. În interven]ia din deschiderea
ceremoniei, rectorul Universit\]ii Titu Maiorescu,
prof. univ. dr. Smaranda Angheni, a apreciat
importan]a excep]ional\ a calificativului grad de
încredere ridicat pentru Universitatea Titu Maiorescu
[i a subliniat eforturile f\cute pentru dezvoltarea
institu]ional\, pentru cre[terea calit\]ii în educa]ie [i
cercetare, pentru situarea Universit\]ii în primul
e[alon al institu]iilor de înv\]\mânt superior din
spa]iul universitar românesc. Pre[edintele ARACIS,
prof. univ. dr. ing. Ioan Curtu, a prezentat
Universit\]ii Titu Maiorescu raportul evalu\rii
institu]ionale, a relevat principalele concluzii [i a adus
o serie de recomand\ri. Aprecierile au consemnat
progresele realizate de Universitate pe toate
planurile, valoarea programelor de studii la cele trei
cicluri Bologna — licen]\, masterat [i doctorat —,
calitatea dezvoltat\ la nivelul educa]iei academice [i al
cercet\rii [tiin]ifice. Între recomand\rile f\cute de
comisie Universit\]ii s-au num\rat cele privitoare la
necesitatea implic\rii mai subliniate a studen]ilor în
via]a academic\, la exigen]a în cadrul procesului

instructiv-educativ, la aten]ia permanent\ care
trebuie acordat\ asigur\rii calit\]ii în cadrul reformei
înv\]\mântului universitar, la nevoia de adaptare a
programelor de studii la cerin]ele mediului

socioeconomic. Dup\ discursul ]inut în fa]a
publicului din Aula Magna, pre[edintele Ioan Curtu a
înmânat Certificatul ARACIS rectorului Universit\]ii
Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Smaranda Angheni, [i
pre[edintelui Consiliului de Administra]ie al UTM,
prof. univ. dr. Iosif R. Urs.

La primirea calificativului, dna rector Smaranda
Angheni a declarat: „Calificativul Grad de încredere
ridicat ob]inut de Universitatea Titu Maiorescu este
rezultatul a mul]i ani de munc\ sus]inut\ a
comunit\]ii noastre academice, de eforturi
întreprinse de c\tre managerii Universit\]ii, de
cadrele didactice, de studen]i, de to]i cei care se
situeaz\ sub acest blazon spiritual: Titu Maiorescu.
Universitatea Titu Maiorescu a devenit un nume al
calit\]ii [i al performan]ei în educa]ia academic\ [i în
cercetarea [tiin]ific\ în înv\]\mântul universitar
românesc [i în spa]iul înv\]\mântului superior
european. Pentru aceasta pledeaz\ calitatea
programelor de studii, performan]ele ob]inute în
educa]ie [i în cercetare, succesul absolven]ilor no[tri
pe pia]a muncii, rela]iile interna]ionale pe care le
dezvolt\m [i imaginea pe care partenerii no[tri str\ini
o au despre noi, resursele umane, care cuprind cadre
didactice de mare valoare, infrastructura modern\.
Ast\zi suntem o universitate cu o identitate bine
conturat\ în spa]iul înv\]\mântului românesc [i
european, construit\ pe concepte precum: valoare,
calitate, excelen]\ [i performan]\. Am reu[it s\
gener\m un spirit maiorescian la nivelul
înv\]\mântului universitar, spirit definitoriu pentru
Universitatea noastr\, care situeaz\ educa]ia,

cercetarea, [tiin]a, inova]ia [i creativitatea într-o
formul\ complex\ a cunoa[terii. Performan]a atins\
odat\ cu ob]inerea calificativului grad de încredere
ridicat ne bucur\, ne confirm\ eforturile, dar, în
acela[i timp, ne oblig\. Calitatea [i performan]a sunt
un drum greu, în cadrul unui proces continuu.
Suntem între cei mai buni [i ne propunem s\
r\mânem între cei mai buni”.

Cu acela[i prilej, pre[edintele Consiliului de
Administra]ie al UTM, prof. univ. dr. Iosif R. Urs, a
spus: „Calificativul pe care Universitatea Titu
Maiorescu l-a ob]inut de la ARACIS ne onoreaz\.
Acest Certificat pe care scrie Grad de încredere
ridicat reprezint\ confirmarea str\daniilor noastre de
a face din Universitatea Titu Maiorescu o Alma Mater
în adev\ratul sens al cuvântului, o universitate
emblematic\, de factur\ european\, a înv\]\mântului
superior românesc, respectat\ [i apreciat\ în
România, în Uniunea European\ [i dincolo de
frontierele Europei. A fost un drum dificil, o devenire
complex\, parcurs\ de noi to]i cu dorin]a [i credin]a
c\ putem fi la nivelul cel mai de sus al înv\]\mântului
superior românesc. Am str\b\tut acest drum cu multe
eforturi [i cu sacrificii din partea tuturor, cu fermitate
[i cu speran]a c\ vom ajunge acolo unde merit\m s\
fim: între primele universit\]i ale României. Privind
spre marile universit\]i ale Europei [i ale lumii, am
dezvoltat, în timp, o cultur\ a calit\]ii [i a perfor -
man]ei care î[i arat\ roadele. Universitatea Titu
Maiorescu este ast\zi o institu]ie complex\ a
înv\]\mântului superior românesc, care dezvolt\
programe de studiu la cele mai înalte standarde de

calitate, pe structura licen]\, masterat [i doctorat —
prin cele dou\ [coli doctorale pe care le desf\[oar\.
Toate acestea, edificate în numele educa]iei
academice [i al cercet\rii [tiin]ifice, al inova]iei [i
creativit\]ii dedicate cunoa[terii, ne situeaz\ în
prezent în categoria celor mai bune universit\]i din
România, la polul calit\]ii [i al excelen]ei.
Performan]a ob]inut\ prin eforturile solidare ale
comunit\]ii academice maioresciene reprezint\, în
acela[i timp, o împlinire [i o provocare. O împlinire
privind drumul parcurs pân\ aici, o provocare privind
drumul care continu\ în viitor. Ne dorim s\ fie o cale
a performan]ei [i a succesului”.

În finalul ceremoniei, a luat cuvântul pre[edinta
Asocia]iei Studen]ilor Universit\]ii Titu Maiorescu,
Simona Petcu, care a explicat audien]ei ce înseamn\
s\ fii student maiorescian, a vorbit de calitatea
studiilor, de spiritul care anim\ comunitatea
academic\ a Universit\]ii [i despre perspectivele pe
care studiile maioresciene le ofer\ absolven]ilor. Nu
în ultimul rând, a mul]umit conducerii [i cadrelor
didactice pentru felul în care se implic\ în formarea
studen]ilor [i `n dezvoltarea acestora întru cunoa[tere
[i specializare.

Calificativul Grad de încredere ridicat situeaz\
Universitatea Titu Maiorescu în elita institu]iilor de
înv\]\mânt superior românesc. Aceast\ situare
confirm\, în acela[i timp, o performan]\ anterioar\,
prin care Universitatea a fost clasat\ de c\tre MECTS
pe locul întâi în ierarhia universit\]ilor particulare
din România. Rezultatele ob]inute de Universitatea
situat\ sub blazonul spiritual al lui Titu Maiorescu
atest\ faptul c\, acolo unde exist\ viziune
managerial\ [i resurse umane de valoare, pe fondul
unui spirit european al devenirii, se pot dezvolta
programe de studiu competitive, iar calitatea nu mai
reprezint\ o simpl\ utopie. O atare metamorfoz\
poate constitui un semn de bun augur pentru
reforma întru calitate [i excelen]\ a înv\]\mântului
superior românesc [i, de aici, a întregului nostru
sistem educa]ional.

Sorin IVAN
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Grad de încredere ridicat pentru Universitatea Titu Maiorescu

Universitatea din Bucure[ti a devenit un centru na]ional de predare a limbii engleze
(urmare din pag. 14)

Tr\im într-un timp când cartea pe hârtie se r\spânde[te greu. Cititorul nu mai are r\bdare. Volumele noastre au
fost gândite s\ fie one click away — deschizi calculatorul [i sco]i cartea cald\ din imprimant\. Banii nu au intrat în
calcul. 

Din p\cate, o carte este [i un obiect concret, care moare mai greu decât imaginea de pe monitor... R\mâne s\
gândim drumul spre realitatea palpabil\ a c\r]ilor pe care le scriem cu atâta dragoste [i migal\.

Lume poate fi mercantil\. Spiritul î[i are idealurile lui.
O asemenea editur\ — un brand cultural [i academic, ast\zi — intereseaz\ un num\r tot mai mare de
cadre universitare, cercet\tori, masteranzi, studen]i etc. din România [i din afara acesteia. Nu crede]i
c\ ar trebui s\ treac\ [i la cuvântul tip\rit, la c\r]i în format clasic? Ave]i în vedere [i aceast\
metamorfoz\?

Nu v\ ascund c\ se apropie vertiginos momentul când va trebui s\ ne gândim cum s\ d\m doritorilor volumele
sub forma unui obiect concret. {i la acest punct suntem deschi[i oric\ror propuneri de cola borare. Ca principiu îns\,
vom r\mâne o institu]ie cultural\ non-profit.
A]i ini]iat [i conduce]i în calitate de director un Masterat de elit\ al Universit\]ii din Bucure[ti
(Facultatea de Limbi [i Literaturi Str\ine): Masteratul pentru Traducerea Textului Literar
Contemporan. V\ rog s\ ne face]i o prezentare sintetic\ a acestuia, privitor la oferta de studii,
obiective [i perspective. 

Pe scurt, studen]ii preg\ti]i de MTTLC pot fi cei care fac volumele publicate de CLP — redactori, traduc\tori, cei
care folosesc volumele — profesori la diferite niveluri, cei care scriu despre ele [i despre literatur\ în general — critici
literari [i cercet\tori.
Care este oferta de studii a MTTLC pentru candida]ii din toamna anului 2012?
Este vorba de un program teoretic [i aplicativ în egal\ m\sur\. Exist\ patru cursuri s\pt\mânale, axate pe probleme

de teorie [i traducere a textului cultural contemporan (cu accent pe literatur\, fire[te), comunicare, mass-media [i — foarte
important — un curs de subtitrare, care e o meserie în sine. Pe lâng\ aceste cursuri teoretice (care au toate [i o parte
aplicativ\, adic\ duc la o meserie în final), masteranzii au un seminar de limba englez\ cu colegul nostru de catedr\ englez
James Brown [i, bineîn]eles, dou\ seminarii de traducere de text cultural [i literar propriu-zis.

Aduc vorba de „meserie” când vorbesc de cursurile de la MTTLC pentru c\ prima noastr\ grij\ este s\ nu pierdem
contactul cu realitatea. Nu vrem s\ sacrific\m con]inutul intelectual, [tiin]ific al materiilor predate în cadrul programului,
dar ne dorim ca ele s\ r\spund\ cerin]elor lumii în care va trebui ca masteranzii s\ foloseasc\ ceea ce le oferim noi.

Lucrarea de absolvire a masterandului a fost câ]iva ani la rând s\ alc\tuiasc\ o revist\ despre un autor român cu care
colabora direct. O revist\ adev\rat\, cu editorial, cronici, traduceri — absolut toate în englez\. Cele mai bune lucr\ri de acest
fel se public\ în revista online a MTTLC. Anul acesta schimb\m structura: masterandul va trebui s\ g\seasc\ un mic volum
(50 pagini) netradus, ie[it de sub copyright, s\-l traduc\ în limba român\, s\ alc\tuiasc\ o edi]ie îngrijit\ de el, cu note,
cronologie etc. Este [i acesta un mod de a adapta ideea la meserie [i de a ie[i din tipar.

Partea inedit\ a programului este faptul c\, la absolvire, masteranzii au o lung\ list\ de publica]ii. Acest lucru se
realizeaz\ prin internships. Este vorba de o serie de activit\]i pe al c\ror rezultat ei î[i pun semn\tura: pot colabora la editura
CLP (http://editura.mttlc.ro/) sau la revista programului (http://revista.mttlc.ro/), pot semna o rubric\ lunar\ de
traducere în reviste cum ar fi Timpul, Saeculum, Algoritm literar etc., pot colabora la traducerea unor site-uri culturale
na]ionale (Teatrul Na]ional Bucure[ti, Radio România Cultural, Radio România Actualit\]i, Radio România Muzical,
Revista Arhivele Totalitarismului, site-ul Universit\]ii din Bucure[ti, site-ul de proz\ contemporan\ EgoPhobia [i foarte
multe altele). O list\ de publica]ii poate fi decisiv\ atunci când vrei s\ te angajezi la o editur\, la o institu]ie cultural\ din
]ar\ ori din afara ei.
Cum colaboreaz\ cele dou\ institu]ii academice pe care le coordona]i: Masteratul pentru Traducerea
Textului Literar Contemporan [i Editura Contemporary Literature Press?
Cele dou\ au fost gândite s\ se ajute una pe alta. Entuziasmul masteranzilor este esen]ial pentru editur\, iar ceea ce

înva]\ ei lucrând la volumele editurii nu se pred\ la cursuri — sunt lucruri prea concrete, [i — ca orice meserie, în final — se
„fur\”...
Noua legisla]ie a educa]iei promoveaz\ standarde de calitate [i exigen]\ de nivel european în
înv\]\mântul universitar [i în cercetare. Noile standarde [i criterii privesc [i editurile, chemate s\
promoveze calitatea [i excelen]a. Cum se situeaz\ CLP în acest cadru al cunoa[terii?
Neglijarea profitului imediat specific industriei de carte î[i are, neîndoielnic, avantajele ei. Nu ne poate nimic sili s\

public\m volume care nu sunt foarte bune. Uneori public\m volume „de ni[\”, dar nu d\m faliment din aceast\ pricin\.
Unicul nostru criteriu este calitatea — [i sper s\ ne p\str\m aceast\ frumoas\ independen]\, care pentru noi nu mai este o
utopie.
Cum vede]i dezvoltarea Editurii în spa]iul academic [i cultural românesc? 
Vom fi, vom r\mâne o editur\ universitar\. Vom publica autori români de valoare tradu[i impecabil în limba englez\.

Vom continua s\ d\m profesorilor de limba englez\ volume de exerci]ii [i texte paralele dup\ care s\ poat\ lucra cu
studen]ii lor. Vom recupera în continuare marile c\r]i ale anglisticii române[ti. Înainte de toate îns\, sper\m s\ producem
c\r]i de cercetare, c\r]i care s\ r\spund\ la întreb\ri esen]iale din aria culturii engleze, c\r]i care s\-[i câ[tige un loc
important în anglistica interna]ional\.

Calitatea în educa]ie [i cercetare,
factor de diferen]iere între
universit\]ile române[ti




