Curriculum Vitae
Nume: ANTONESEI
Prenume: LIVIU
Data naşterii: 25 aprilie 1953
Locul naşterii: Vlădeni, judeţul Iaşi
Studii:
- Absolvent al Liceului Naţional din Iaşi, secţia reală, în 1972;
- Absolvent al secţiei de psihologie-sociologie a Facultăţii de istorie şi
filosofie, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi;
- În octombrie-noiembrie 1990, beneficiar al unei burse de studii libere
acordată de „Asociaţia europeană pentru întrajutorare intelectuală” din Paris;
- În aprilie – iunie 1992, stagii de pregătire în management politic şi
electoral la Bucureşti, Sinaia şi Iaşi, organizate de Institutul Republican
Internaţional din Statele Unite;
- În aprilie 1999, stagiu de pregătire în management politic şi electoral,
organizat de IRI la Budapesta;
- Din septembrie 2001, doctor în ştiinţe sociale şi politice, specializarea
ştiinţele educaţiei

Cariera profesională şi academică
- 1976-1978: psiholog-terapeut la Centrul logopedic interşcolar din Iaşi şi
profesor de logică şi psihologie la Liceul pedagogic din acelaşi oraş;
- 1978-1989: cercetător în ştiinţele educaţiei la Centrul de ştiinţe
socioumane Universităţii ieşene, co-autor la nouă contracte de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, sub coordonarea dr. Ion
Holban (7 contracte) şi dr. Ioan C. Roman (2 contracte). Teme abordate:
metodologia cunoaşterii personalităţii elevilor; teste de cunoştinţe şi teste de
evaluare formativă; metode active de învăţare; formarea şi perfecţionarea
cadrelor didactice etc;
- din 1990, lector la catedra de ştiinţele educaţiei a aceleiaşi universităţi,
titular al disciplinelor Pedagogie generală, Pedagogie socială, Metodologia
cercetării educaţiei, Strategii de formare continuă;
- din martie 2002, conferenţiar la aceeaşi catedră, aceleaşi discipline;
- din octombrie 2005, profesor universitar;
- din aprilie 1994, doctorand în ştiinţele educaţiei cu o teză despre
„Pedagogie ca ştiinţă a culturii” , sub conducerea prof.dr.George Văideanu. Teza
a susţinută public în septembrie 2001 şi avizată de Consiliul Naţional în
noiembrie 2001;

- din 1978, autor al circa şaptezeci de studii ştiinţifice din domeniile:
sociologia educaţiei, istorie intelectuală, istoria şi filosofia culturii, didactici
moderne, metodologia cercetării educaţiei, ştiinţe politice, precum şi al
volumelor de specialitate: Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei,
Ed.Polirom, 1996; Nautilus. Structuri, momente şi modele în cultura
interbelică, Ed.Cronica, 1999 (ediţia a doua Criterion Publishingm Bucureşti,
2007); Managementul universitar. De la viziunea conducerii la misiunea de
succes, Ed.Polirom, 2000 (în colaborare cu dr.Yehia A.I. Abdel-Aal de la
Universitatea din Assiut, Egipt); O introducere în pedagogie. Dimensiunile
axiologice şi transdisciplinare ale educaţiei, Ed.Polirom, Iaşi, 2001; Polis şi
paideia. Şapte studii despre educaţie, culturăşi politici educative, Polirom,
Iaşi, 2005; Hesperia. Şapte vorbiri despre spiritul european şi patologiile
sale, Editura Feed Back, Iaşi, 2007.

Cariera literară, culturală şi jurnalistică:
- 1974-1976, redactor şef-adjunct la revista Opinia studenţească;
- 1980-1983, redactor şef-adjunct la aceeaşi revistă;
- 1990-1995, redactor şef-adjunct la revista Convorbiri literare editată de
Uniunea Scritorilor din România;
- din 1993, director al revistei de cultură Timpul şi preşedinte-fondator al
Fundaţiei culturale naţionale „Timpul” (din 1999), editoarea actuală a revistei;
- 1990-1995, membru al Uniunii Scriitorilor şi al consiliului său de
conducere; demisionar din ambele în toamna anului 1995;
- membru al PEN Clubului român din 1990 şi membru fondator al ASPRO
din 1995;
- între 1994-1996, realizator al emisiunii culturale pentru tineri „Punct
ochit, punct lovit” la postul Radio Hit;
- din aprilie 1999 – octombrie 2008, realizatorul emisiunilor „Studio
Bit”, apoi „Vizibil/invizibil”, la TV–Bit/Antena 1;
- între aprilie-decembrie 1999 şi din nou din aprilie 2001, editorialist şi
director de onoare al cotidianului Universul de Iaşi;
- între octombrie 2001 - decembrie 2002, comentator al cotidianului
Obiectiv şi din aprilie şi al cotidianului Monitorul, ambele din Iaşi;
- 4 iulie 2003 – decembrie 2003, redactor şef al cotidianului Lumea
ieşeanului;
- octombrie 2004 – decembrie 2009, titular de rubrică la Cotidianul;
- din aprilie 2010, titular de rubrică la Adevărul,
- din 1973, autor al peste 6000 de articole, eseuri, cronici în presa
culturală şi curentă din ţară străinătate;
- de asemenea, autor al circea douăzeci de prefeţe-postfeţe la volume de
autori români sau la cărţi traduse;
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- tradus în antologii şi în reviste din Ungaria, SUA, Grecia, Italia,
Germania, Rusia, Franţa, Spania, Polonia, Cehia, Cipru, Olanda, Belgia etc, cu
poezii, eseuri, studii, articole;
- debut în volum în 1988, cu cartea de eseuri Semnele timpului,
Ed.Junimea (Ediţie electronică, Liternet, 2006; ediţia a doua Princeps Edit,
2006). Au urmat volumele: Pharmakon, poezii, Ed.Cartea Românească, 1989;
Căutarea căutării, poezii, Ed. Junimea, 1990; Jurnal din anii ciumei, 19871989. Încercări de sociologie spontană, eseuri, Ed. Polirom, 1995; 1990.
Vremea în schimbare, interviuri, Ed.Moldova, 1995; O prostie a lui Platon.
Intelectualii şi politica, Ed. Polirom, 1997; Apariţia Eonei şi celelalte poeme
de dragoste culese din Arborele Gnozei, Ed. Axa, 1999; Despre dragoste.
Anatomia unui sentiment, eseu, Ed. Ars Longa, 2000 (ediţie electronică,
Liternet, 2004, a doua ediţie on paper, 2010, Ideea Europeană)); Check Point
Charlie. Şapte povestiri fără a mai socoti şi prefaţa, Editura T, 2003 (ediţie
electromică, Liternet, 2004); Literatura, ce poveste!, Polirom, 2004; Apariţia,
dispariţia şi eternitatea Eonei, antologie de autor, Paralela 45, Piteşti, 2007;
La „Morrison Hotel”. Povestiri de pînă azi, Editura EuroPress Group, seria
Ediţii definitive, Bucureşti, 2007; Scriitorii şi politica, 1990-2007. De la Iliescu
la Băsescu şi retur, carte-interviu în care sînt „interogat” de Dorin Popa,
Institutul European, Iaşi, 2007.
- Volumul Căutarea căutării, premiat cu Premiul pentru poezie al
Uniunii Scriitorilor din România pentru pe anul 1990, acordat în 1991.
- Inclus în următoarele dicţionare de referinţă: Mircea Zaciu, Marian
Papahagi, Aurel Sasu (coordonatori), Dicţionarul scriitorilor români, A – C,
Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1995, pp.96-97; Nicolae
Busuioc, Scriitori ieşeneni contemporani. Dicţionar biobliografic,
Ed.Junimea, Iaşi, 1997, pp.44-45; Ioan Bogdan Lefter, Romanian Writers of
the `80 and `90. A Concise Dictionary, Ed. Paralela 45, 1998, pp.17-18; Ion
Bogdan Lefter, Scriitori români din anii `80 - `90. Dicţionar biobliografic,
volumul I, A – F, Ed. Paralela 45, 2000; Libuse Valentova, Slovnik rumunsych
spisovatelu, Ed. Libri, Praha, 2001; Eugen Simion (coordonator general),
Dicţionarul General Eugen Simion (coordonator general), Dicţionarul
General al Literaturii Române, Volumul 1, A – C, Academia Română,
Bucureşti, 2004;

Activitatea civică, politică şi administrativă
- în mai 1983, anchetat prima oară de Securitate, împreună cu grupul
tinerilor scriitori din jurul revistelor „Dialog” şi „Opinia studenţască” – la
presiunea „instituţiei”, eliberat din funcţia de redactor şef-adjunct al revistei
O.S.
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- în mai 1989, mi-am declarat public refuzul de a mai publica în presa din
România în semn de protest faţă de interzicerea dreptului de semnătură pentru
scriitorii ce se solidarizaseră cu Mircea Dinescu;
- în septembrie 1989, semnatar împreună cu Doina Cornea, Liviu Ioan
Stoiciu, Mariana Marin etc, a apelului iniţiat de Dan Petrescu împotriva
realegerii lui Nicolae Ceauşescu la Congresul al XIV-lea al PCR;
- în 25 decembrie 1989, cooptat de Ion Caramitru şi Dan Hăulică în
conducerea provizorie a ţării, ca lider al secţiunii „animare culturală – tineret”
din Comisia pentru cultură a CFSN, după un stagiu de patru zile în CFSN-ul
local din Iaşi. Am demisionat din funcţie pe 23 ianuarie 1990, odată cu alţi foşti
dizidenţi sau opozanţi, membri ai CFSN, pentru a protesta împotriva participăriii
„frontului” în alegeri;
- între 1-12 iunie 1990, membru al delegaţiei societăţii civile din România
la Conferinţa post-Helsinki „Dimensiunea umană” de la Copenhaga;
- octombrie 1990, membru fondator al Alianţei Civice şi membru al
conducerii colegiale a acesteia de la primul congres, conducere din care am
demisionat mai 1992;
- membru al PAC din ianuarie 1993 şi al conducerilor locale şi naţionale
ale acestuia pînă la fuziunea cu PNL din aprilie 1998;
- membru al conducerii PNL între aprilie şi decembrie 1998;
- între 3 iulie 1996 şi 1 decembrie 1998, preşedinte al Consiliului
judeţean Iaşi, în urma rezultatelor obţinute de PAC în alegerile locale din iunie
1996 şi a votului majoritar al plenului CJ;
- la 1 decembrie 1998, retras din toate funcţiile de conducere politice şi
administrative în semn de protest faţă de politica bugetară dusă de puterea
centrală faţă de administraţiile locale şi judeţene, îndeosebi de starea critică în
care ajunseseră copiii instituţionalizaţi;
- între 1 ianuarie 1999 – 30 iunie 2000, consilier judeţean independent în
C.J. Iaşi, singura funcţie din care nu am demisionat pentru a respecta mandatul
acordat de electorat în mod direct în iunie 1996.
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