Prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
René Bílik sa narodil v roku 1960 v Skalici. Po skončení štúdia na tamojšom gymnáziu
študoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky na Pedagogickej
fakulte v Nitre. V rokoch 1984 – 1986 pracoval ako učiteľ na Strednom odbornom učilišti
stavebnom v Pezinku. V roku 1986 nastúpil na internú vedeckú ašpirantúru do vtedajšieho
Literárnovedného ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Tu v roku 1990 získal
vedeckú hodnosť kandidáta vied o umení vo vednom odbore teória literatúry a dejiny
slovenskej literatúry. V tom istom roku sa stal vedeckým pracovníkom a v roku 1995
samostatným vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV, pričom v rokoch
1990 – 1994 bol vedeckým tajomníkom ústavu.
V rokoch 1994 – 1998 bol viceprimátorom mesta Pezinok, v rokoch 1998 – 2002
prednostom Okresného úradu v Pezinku. Aj v tomto období pracoval na výskumných úlohách
Ústavu slovenskej literatúry SAV. V roku 2002 nastúpil ako odborný asistent a krátko po tom
ako hosťujúci docent na Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2004
až do roku 2012 viedol Katedru slovenského jazyka a literatúry PdF TU. Habilitoval sa na
Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore dejiny umenia a kultúry v r. 2004 a po
úspešnom absolvovaní inauguračného konania na FF UKF v Nitre ho v januári 2011 prezident
Slovenskej republiky vymenoval za vysokoškolského profesora v odbore teória literatúry
a dejiny konkrétnych národných literatúr.
Prof. PaedDr. René Bílik, CSc. je autorom štyroch vedeckých monografií, troch
vysokoškolských učebníc, k dispozícii je aj knižné vydanie jeho publicistických článkov
a rovnako aj knižné vydania antológií a slovníkov, na ktorých sa autorsky alebo spoluautorsky
podieľal . Publikoval desiatky literárnovedných štúdií v domácich i zahraničných vedeckých
časopisoch a zborníkoch, viedol domáce výskumné projekty orientované na výskum
slovenskej literatúry po druhej svetovej vojne. Spoluriešiteľsky sa podieľal na zahraničných
výskumných úlohách (najmä v spolupráci s Inštitútom slavistiky Humboldtovej univerzity
v Berlíne) a jeho práce získali viac než 170 citačných ohlasov. Jeho aktivity v podobe
personálnych hesiel reflektujú aj domáce slovníky slovenských spisovateľov. Dve funkčné
obdobia bol prodekanom Pedagogickej fakulty TU pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy,
predsedom Vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, predsedom komisie Ministerstva
školstva SR pre výber lektorov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí, členom Rady centier
excelentnosti SAV, bol členom Rady pre umenie Ministerstva kultúry SR, predsedom Obce
spisovateľov Slovenska, členom viacerých grantových komisií a komisií pre obhajoby
kvalifikačných prác rôznych stupňov. Aktuálne je členom piatich vedeckých rád fakúlt
slovenských vysokých škôl a vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, členom
redakčných rád dvoch vedeckých časopisov. Od októbra 2012 zastáva funkciu dekana
Pedagogickej fakulty TU v Trnave

