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A plecat dintre noi poetul, prozatorul ?i criticul literar
CONSTANTIN MIRCEA BUICIUC
N?scut la 22 mai 1951, în Lugoj, a urmat Facultatea de Filologie a Universit??ii din
Timi?oara.
A colaborat la numeroase reviste literare, între care „România literar?, „Luceaf?rul”,
„Orizont”, „Amfiteatru”, „Steaua”, „Flac?ra”, „Reflex”, „Banat”, „Cuvinte române?ti” etc.
A publicat volumele Cartea poe?ilor, culegere de poezii, 1994; Diminea?? târzie, 1995;
Un strig?t sub Turnul Eiffel, note de c?l?torie, 1999; Sunetul, parfumul ?i culoarea, proz?
scurt?, 2003; 15 ani de cântec pentru Dumnezeu, 2005; Fântâni ?i flori, note de c?l?torie,
2006; Oglinda lui Narcis, critic? ?i istorie literar?, 2009; Ce c?uta?i aici, români?, note de
c?l?torie, 2010; Oglinda lui Narcis II, critic? ?i istorie literar?, 2011, precum ?i, în colaborare,
Pariu cu istoria, publicistic?, în colaborare cu Toni Boldureanu ?i Nicolae Laie?iu, 2002;
Personalit??i politice lugojene, publicistic?, în colaborare cu Toni Boldureanu ?i Nicolae
Laie?iu, 2003; Oameni, publicistic?, în colaborare cu Simion Todorescu, 2008; Vin?, vin?,
badeo, vin?!, culgere de folclor, în colaborare cu Ionel Negrea, 2008.
Pentru activitatea sa literar?, a fost distins cu numeroase premii:Premiul III la Concursul de
poezie organizat de Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Bucure?ti (1987); Premiul II la
Concursul de proz? scurt? „Helion”, Timi?oara (1988); Premiul concursului de crea?ie „Vara
visurilor mele”, Bucure?ti (2002); Premiul pentru critic? ?i istorie literar? al Filialei Timi?oara a
Uniunii Scriitorilor din România pentru volumul Oglinda lui Narcis, Editura Marineasa 2009.
Prin dispari?ia lui CONSTANTIN MIRCEA BUICIUC, via?a literar? lugojean? ?i b?n??ean?
pierde un coleg nepereche ?i un creator d?ruit trup ?i suflet celor din jur, sprijinirii, promov?rii
?i afirm?rii culturii b?n??ene.
Sincere condolean?e familiei!
Dumnezeu s?-l odihneasc? în pace!
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