ACS dr. ASTRID CAMBOSE

LISTA DE LUCRĂRI
a) Teza (tezele) de doctorat (T1, T2 etc.).
T1 Astrid Cambose, Raportul țăranului român cu moartea. O metafizică trăită și câteva dintre formele ei de
expresie, susţinută în anul 2013, aflată la Biblioteca Universității din București, 444 p., conducător ştiinţific
prof.univ.dr. Mihai Moraru.
b) Cărţi publicate (C1, C2 etc.), capitole publicate în volume colective etc. (D1, D2 etc.), prin care se aduc
contribuţii la dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor de cercetare-dezvoltare/profesionale/didactice
D1 „Facere, zidire, insuflare, concepere, zămislire, naștere, ȋntrupare ȋn creștinismul doctrinar și ȋn tradița populară
românească. Aspecte filologice”, ȋn Viitorul Trecutului. Studii de antropologie, literatură și știința informației,
Editor Mircea Anghelescu, 2011, Editura Universității din București, pp. 257–271, ISBN 978-973-737-998-6
Ediții:
Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu, Scrisori către Monica (1947–1951), Traducere din franceză de Gabriela Creția,
Selecția și ȋngrijirea textelor, prefață, tabel cronologic și note de A. Cambose, 2012, București, Editura Humanitas,
ISBN 978-973-50-3610-2
Monica Lovinescu, Jurnal inedit (2001–2002), Ediție ȋngrijită și cuvânt ȋnainte de A. Cambose, 2014, București,
Editura Humanitas, ISBN 978-973-50-4432-9
c) Articole/studii publicate în reviste de specialitate recunoscute (R1, R2 etc.), prin care se aduc contribuţii la
dezvoltarea domeniului
d) Articole publicate în reviste de cultură
O carte nedreptățită (Cuvântul din cuvinte, de Monica Lovinescu), ȋn revista „România literară”, nr. 23/12 iunie
2009
Alexandru Zub despre condiția istoricului, interviu, ȋn revista „România literară”, nr. 39/2 octombrie 2009
Ion Gheorghe – un filon poetic aluvionar, ȋn revista „România literară’, nr. 49/11 decembrie 2009
L-au cunoscut pe Steinhardt, ȋn revista „România literară”, nr. 9/19 martie 2010
Moartea, ariciul orogenezei și un demon veterotestamentar ȋn cultura tradițională românească, ȋn revista „Orma”,
nr. 17/2012, Cluj-Napoca
f) Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant (P1, P2 etc.).
Proiecte internaţionale:
P1
Proiecte naţionale:
P2
g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice
E1 Din etiologia magică românească, comunicare la Școala de vară a doctoranzilor filologi „Studii filologice
românești ȋn confluențe europene”, Sinaia, 26–30 iulie 2011
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