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Interesul în privinţa limbii române în cadrul Universităţii din Lund se datorează
activităţii profesorului Alf Lombard – lingvist şi lexicograf în domeniul limbilor romanice,
pasionat de limba şi cultura română – între anii 1937 şi 1969. Coralia Ditvall, fostă
doctorandă a lui Alf Lombard, a iniţiat predarea limbii române online în anul 1999. Pentru
activitatea ei în sensul susţinerii studiului limbii române, doamna Ditvall a fost decoratã de
Preşedintele României, domnul Klaus Johannis. Lectoratul de Limba Română, înfiinţat
printr-un protocol semnat între Institutul Limbii Române de la Bucureşti şi Universitatea din
Lund, fiinţează din anul 2011.
Lectoratul de Limba Română, înfiinţat printr-un protocol semnat între Institutul
Limbii Române de la Bucureşti şi Universitatea din Lund a fost inaugurat la 1 martie 2011 în
cadrul Centrului de Limbi Străine şi Literatură al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Teologie,
Secţia Ştiinţe Umaniste şi Limbi Străine, mai precis secţia 3, alături de limbile franceză,
italiană, spaniolă, latină, greacă veche şi modernă.
Destinatarii cursurilor sunt studenţii Universităţii din Lund, de la diverse facultăţi, dar
şi studenţii provenind de la universităţile din Danemarca, Norvegia şi Islanda. Cursanţii au
posibilitatea să îşi alcătuiască propriul parcurs academic. Studenţii sunt pregătiţi pentru
următoarele direcţii profesionale: cadru didactic, traducător, interpret, purtător de cuvânt,
relaţii publice – toate acestea în limba română. Studenţii înscrişi la programul de studii la
distanţã au posibilitatea – datoritã unui parteneriat încheiat între lectorul Felix Nicolau şi
directorul Institutului Cultural din Stockholm, domnul Bogdan Popescu – sã îşi susţinã
examenele şi la sediul Institutului Cultural din Stockholm.
Studiul limbii române se desfăşoară pe perioada a patru ani (program de licenţă: RUM
A01, RUM A02, RUM A03; program kandidat: RUM A04). Cursurile de limba română sunt
obligatorii, fiecăruia dintre ele fiindu-i alocate 30 de credite. Cursurile includ atât predarea limbii
române, cât şi a culturii (noţiuni de istorie, cinematografie, geografie, economie, politicã) şi a
literaturii române.
Primul lector de limba română a fost Monica Timofte (2011-2014) de la Universitatea
„Ştefan cel Mare” din Suceava.
Al doilea lector de limba română a fost Lucian Bâgiu (2014-2017) de la Universitatea
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Cu începere din 2017, lector de limba română este Felix Nicolau, de la Universitatea
Tehnică de Construcţii din Bucureşti. Actualul lector este profesor universitar abilitat,
Director al Şcolii doctorale de Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Primul lector de limba română, Monica Timofte, a organizat sărbătorirea Zilei
Naţionale a României în prezenţa reprezentanţilor Ambasadei României în Suedia şi a
întreprins o cercetare lingvistică împreună cu directoarea de studii, Petra Bernardini.
Al doilea lector, Lucian Bâgiu, a susţinut mai multe seminare ştiinţifice cu teme
legate de cultura română şi a invitat mai mulţi universitari şi cercetători români să susţină
prelegeri ştiinţifice la Universitatea din Lund pe baza unor granturi de cercetare câştigate la
Universitatea din Lund.
Actualul lector, Felix Nicolau, continuă demersurile ştiinţifice şi academice iniţiate de
primii doi lectori de limba română la Universitatea din Lund. De asemenea, el îşi propune o
dezvoltare a relaţiilor lectoratului cu viaţa culturală a diasporei româneşti din Suedia, Norvegia
şi Danemarca, iniţiativă ce nu poate fi decât benefică în atragerea de studenţi pentru programul
de studiu al limbii române la nivel universitar în Regatul Suediei. Publicaţia ştiinţifică „The

Swedish Journal of Romanian Studies”, găzduită de platforma online a Universităţii din Lund,
este indexată în baze de date prestigioase (Scopus, Erih Plus), a obţinut identificatorul DOI şi
este la ora actuală una dintre cele mai valoroase publicaţii din cadrul departamentului, ceea ce
sporeşte semnificativ punctajul obţinut prin cercetare, implicit contribuind la finanţarea
departamentului. Proiectul a fost început de Lucian Bâgiu şi este continuat de Felix Nicolau, în
colaborare cu predecesorul său, dar şi cu universitari de la principalele universităţi din România
şi din întreaga lume. Actualul lector a accesat şi el granturi pentru invitarea unor universitari
români la Universitatea din Lund.
La ora actualã, lectorul de limba românã a preluat toţi cei 4 ani de studiu, cu 16 grupe,
dat fiind cã profesoara titularã, Coralia Ditvall, a ieşit la pensie. Lectoratul de limba românã
livreazã cursuri pentru un efectiv mai mare de 100 de studenţi. Lectorul român a îmbunãtãţit
cursurile de limba românã modernizând metodele şi actualizând informaţiile culturale.
În urma frecventării cursurilor de limba română, studenţii, în funcţie de nivelul
dobândit, pot susţine conversaţii şi citi texte cu o dificultate cuprinsă între nivelele de
referinţă A1 – B2. Pe lângă aceasta, studenţii beneficiază de o lărgire a universului cultural,
precum şi de posibilitatea de a cunoaşte nemijlocit spaţiul cultural studiat, întrucât lectorul
de limba română le poate facilita deplasări în România pe baza unor burse la şcolile de varã
organizate de diverse universităţi româneşti. Trebuie menţionat cã majoritatea studenţilor
de la programul de românã sunt deja absolvenţi ai altor forme de învãţãmânt superior şi
sunt bine integraţi în structurile profesionale ale societãţii.
Lectoratul de Limba Română din Lund îşi propune să formeze viitori ambasadori
culturali ai României din rândul studenţilor care studiază la Universitatea din Lund. În acest
scop, Lectoratul de Limba Română le facilitează studenţilor întâlniri cu personalităţi ale vieţii
culturale din România, dar şi cu reprezentanţi ai diasporei româneşti din Suedia. Astfel,
absolvenţii cursurilor de română vor deveni viitori ambasadori culturali ai României în mediile
multiculturale unde vor activa.
Lectoratul de Limba Română din Lund dispune de un fond de carte generos, rezultat
mai ales din preluarea bibliotecii de specialitate care a aparţinut profesorului Alf Lombard.
Achiziţii de carte şi materiale audio-video au fost fãcute şi din fondurile universitãţii și prin
dotarea de către Institutul Limbii Române, de asemenea, a oferit sprijin substanţial privind
materialele bibliografice şi audio-video.
Linkuri utile
https://portal.research.lu.se/portal/en/persons/felix-nicolau(f7d37095-c41c-4b88-a04fc5a81bb06f48).html
https://journals.lub.lu.se/sjrs/announcement/view/75
https://www.sol.lu.se/rumanska/
https://www.sol.lu.se/rumanska/publikationer/uppsatser/
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