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În luna decembrie a anului în curs, Universitatea din Leipzig va sărbători 610 ani de la 
înființarea sa, fiind astfel, după Universitatea „Ruprechts Karls” din Heidelberg – cea mai 
veche universitate din Germania. 

Studierea limbii române la Leipzig a fost inițiată de profesorul Gustav Weigand 
(1860-1930), cel care a fondat și Institutul de Limbă Română în aprilie 1893. Se poate 
constata o continuitate a predării limbii române la Universitatea din Leipzig din 1893 
încoace, chiar și în perioada Celui de-al Doilea Război Mondial și în perioada imediat 
următoare. Din anii cincizeci, a existat un lectorat pentru limba română ocupat de profesori 
din România. După 1989, au loc transformări profunde în învățământul superior din 
Germania reunificată și studiile românești de la Leipzig trec prin momente dificile, iar, în 
anul 1994, postul de lector permanent va fi desființat. 

În anul 2008, Institutul Limbii Române din București a redeschis lectoratul de limbă 
română la Universitatea din Leipzig. Din acel moment, a funcționat ca lector, dr Heide-
Ingrid Flagner (Universitatea din București), până în ianuarie 2018, când a încetat din viață, 
aflându-se în misiune. 

În acest deceniu, 2008-2018, cursurile de limbă, literatură, cultură și civilizație 
română au fost predate de către dr. Heide-Ingrid Flagner și dr. Sabine Krause, în cadrul a 
două module de calificare a componentelor-cheie: „Societatea românească în trecut și în 
prezent” și „Comunicare interculturală”, module acreditate cu câte 10 credite. Cursurile 
practice de limba română sunt predate pe două nivele: începători intensiv (A1) și nivel mediu 
(B1). Cursurile au continuat în timpul acestor ani, studenții având posibilitatea să obțină, 
pritr-un examen complex, un certificat de limbă (UNIcert) recunoscut și de alte instituții pe 
plan național și internațional. 

Cursurile se adresează studenților romaniști, precum și celorlalți studenți în 
disciplinele conexe (competențe lărgite) și, în ultimii ani, s-a putut constata un interes 
crescând pentru țările din estul și sud-estul Europei. Lectoratul de limba română a 
organizat, de asemenea, o serie de activități extra-curriculare, precum prelegeri, ateliere de 
traduceri, excursii, conferințe. 

Un eveniment de mare amploare, organizat împreună cu Institutul Limbii Române și 
Ambasada României la Berlin, a fost Conferința „LIMBA ROMÂNĂ ÎN LUME”, în octombrie 
2015, prin efortul extraordinar și implicarea depuse de Lectoratul de Limbă Română de la 
Leipzig, prin Heide Flagner și Universitatea din Leipzig. Evenimentul a reunit specialiști în 
studii românești din Europa și nu numai, contribuind substanțial la promovarea predării 
limbii române în afara granițelor României. 

Începând cu octombrie 2019, lectoratul de la Leipzig își va relua activitatea, prin 
preluarea misiunii de către Diana Burlacu, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca. 

 



 

 
 

Heide Flagner, lector al I. L. R. (1971-2018) 
 

 
 

Conferința „Limba română în lume”, 2015. 
 


