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Steluța Pestrea Suciu (n. 18.XII.1943), absolventă a 
Facultății de Filologie a Universității din București. Profesor 
de limba română la Brașov.

A publicat articole de metodica obiectului în reviste de 
specialitate, iar în cotidiene locale cronici de carte și teatru, 
interviuri cu personalități marcante ale vieții literare și 
artistice din țară și străinătate. Prezențe în volume colective de 
istorie literară locală. A susținut în revista Astra, în perioada 
2007-2009 și 2012 – până în prezent, rubrica „Restituiri”.

Volume publicate
Cărți didactice: Dicționar de texte literare pentru 

clasele V-VIII (2000, coautor), Istoria literaturii române 
din perspectivă didactică. Dramaturgia (2002, coautor), 
Mari teme literare, Dicționar – antologie de texte pentru 
clasa a IX-a (2002, coautor), Dicționar de personaje literare 
din proza și dramaturgia românească pentru clasele IX-XII 
(2005, coautor).

Alte volume: Voci contemporane. Interviuri (2003); 
Histrionia. Dialoguri cu actorul Costache Babii (2005); 
Truditor prin pulberea de stele a scenei. Dialoguri cu actorul 
Dan Săndulescu (2006); Străzi, case, oameni din Brașov 
(2011); Valeria Căliman – Corespondență (vol. I) și Articole 
publicate în „Gazeta Transilvaniei” 1941-1944 (vol.  II) – 
ediție îngrijită, prefață și note de Steluța Pestrea Suciu (2013); 
dr. N.G.V. Gologan – Amintiri (ediție îngrijită, prefață și 
note de Steluța Pestrea Suciu, 2018).
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