
OVIDIU DRIMBA

(3 septembrie 1919 – 29 aprilie 2015)

100 de ani de la naştere

Istoric literar român, 

comparatist şi trăducator



„Citind Cărţile profesorului Ovidiu Drimba  lucrurile devin mai limpezi: 

în spaţiul românesc ele umplu un gol cultural şi didactic, dar de la un 

punct ele urmează un plan, o schemă proprie, propun o metodă, scriu 

şi definesc un spirit, un autor important, de referinţă!!!”

Ioan DERDIŞAN



• 1919, 3 septembrie, se naşte Ovidiu Drimba, în satul Marginea judeţul Bihor.

• 1930-1938 – urmează Liceul „Emanoil Gojdu” din Oradea.

• 1938-1942 – studiază la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din Cluj, obţinând licenţa

în literatură franceză în principal, iar cea în literatură italiană în secundar.

• 1948 – obţine licenţa în filozofie.

• 1948-1949 – a fost asistentul filosofului şi poetului Lucian Blaga, la catedra de filosofia culturii a

Universităţii din Cluj, susţine teza de doctorat „Les premieres influences du’symbolisme francais

sur la poesie roumaine”.

• Până în anul 1955 a predat la Facultatea de Filologie şi Istorie din Cluj-Napoca, Literatura

universală şi comparată.
1955 – se transferă la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti, 

ca profesor titular, la Catedra de Literatură universală.

TABEL CRONOLOGIC

https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/ovidiu-

drimba-viata-si-opera

https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/ovidiu-drimba-viata-si-opera


• 1962-1968 – şef la Catedra de Literatură universală la

Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale”

din Bucureşti.

• 1974 – vicepreședinte al Academiei Internaţionale

„Leonardo Da Vinci” din Roma, Italia.

• 1999 – colaborator de prestigiu al revistei „Dacoromania”

din Alba Iulia.

• 2006 – Doctor Honoris Causa în cadrul zilelor UNATC

(Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi

Cinematografică).

2013 – este numit „Donatorul Anului” la Biblioteca

Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti.

FUNCŢII, MERITE ŞI DISTINCŢII

https://foto.agerpres.ro/foto/detaliu/517135agentia

https://foto.agerpres.ro/foto/detaliu/517135agentia
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„În „Istoria culturii şi civilizaţiei” sunt mii de pagini care ilustrează un efort 

colosal de colectare şi coordonare a datelor din domenii extrem de 

variate....pentru a oferi imaginea integrală a structurilor sociale şi a 
mentalităţii specifice fiecărei epoci.”

Ioan DERDIŞAN



„Profesorul Ovidiu Drimba ilustrează în această operă vocaţia 
universalului, atât de rodnică în scriirile unor învăţaţi ca B. Petriceicu 

Haşdeu, N Iorga, V. Pârvan sau A.D. Xenopol”
Paul CARAVIA













„Volum omagial publicat cu prilejul împlinirii 

a 85 de ani de la naşterea profesorului 

Ovidiu Drimba, personalitate de marcă a 

culturii române contemporane!”

V. OPRIŞAN

DRIMBA, Ovidiu. Literatură cultură şi civilizaţie. Bucureşti : Ed. 

Saeculum I.O. , 2004. 246 p. ISBN 973-642-061-2.



„Acest ghid de literatură universală cuprinde trei 

secţiuni: Scriitori străini, 

Opere anonime şi personaje celebre precedate de 

o scurtă prezentare a etapelor mai importante ale 

literaturii universale, în succesiunea lor istorică.”

Ovidiu DRIMBA

DRIMBA, Ovidiu. Scriitori, cărţi, personaje: Dicţionar de literatură universală.

Bucureşti : Ed. Saeculum I.O, 2002. 238 p. ISBN 973-9399-98-3.
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TRADUCERI



PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE



PREZENȚE ÎN PUBLICAȚII PERIODICE





PREZENȚE IN INTERNET

https://www.dacoromania-

alba.ro/nr74/ovidiu_drimba.htm

https://www.historia.ro/sectiune/portret/arti

col/ovidiu-drimba-viata-si-opera

https://www.youtube.com/watch?v=Awx2dqt8CzY

https://www.dacoromania-alba.ro/nr74/ovidiu_drimba.htm
https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/ovidiu-drimba-viata-si-opera
https://www.youtube.com/watch?v=Awx2dqt8CzY


http://www.bcub.ro/cataloage/donatorul-

anului-ovidiu-drimba
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https://www.academia.edu/9465730/3247857-Istoria-Scrisului-

ovidiu_drimba

http://www.karte.ro/carti/autor/ovidiu-drimba?_start=20
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RESURSE ELECTRONICE

• Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB- http://primo.libuniv.md/ 

• http://www.referatele.com/referate/romana/Ovidiu-Drimba/index.php

• https://www.dacoromania-alba.ro/nr74/ovidiu_drimba.htm

• https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/ovidiu-drimba-viata-si-
opera

• https://www.youtube.com/watch?v=Awx2dqt8CzY

• http://www.bcub.ro/cataloage/donatorul-anului-ovidiu-drimba

• https://www.academia.edu/9465730/3247857-Istoria-Scrisului-
ovidiu_drimba

• http://www.karte.ro/carti/autor/ovidiu-drimba?_start=20

http://www.istoria.md/articol
http://primo.libuniv.md/
http://www.referatele.com/referate/romana/Ovidiu-Drimba/index.php
https://www.dacoromania-alba.ro/nr74/ovidiu_drimba.htm
https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/ovidiu-drimba-viata-si-opera
https://www.youtube.com/watch?v=Awx2dqt8CzY
http://www.bcub.ro/cataloage/donatorul-anului-ovidiu-drimba
https://www.academia.edu/9465730/3247857-Istoria-Scrisului-ovidiu_drimba
http://www.karte.ro/carti/autor/ovidiu-drimba?_start=20
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