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Lectoratul de Limba Română de la Universitatea din Vilnius, Lituania, a devenit
funcțional la începutul anului universitar 2017 – 2018, fiind înființat în baza unui acord
interinstituțional, încheiat între Institutul Limbii Române și Universitatea din Vilnius.
Cursurile de limbă, cultură și civilizație românească fac parte din oferta educațională a
Facultății de Filologie, prin Institutul de Limbi Străine. Grupele de cursanți dobândesc
competențe lingvistice în acord cu nivelele lingvistice definite de Cadrul European Comun
de Referință pentru Limbi (CECRL). Lectorul de limba română a făcut demersurile necesare
în vederea acordării unui număr suficient de credite, în așa fel încât cursurile să devină
atractive pentru studenți. Ca urmare a acestui demers, cursurile se finalizează actualmente
cu acordarea de certificate și obținerea a 5 credite transferabile (începând cu anul
universitar 2018 - 2019).
Lectoratul și-a început activitatea cu o grupă de cursanți (nivel A1). În cel de-al treilea
an de funcționare, oferă cursuri pentru nivelele lingvistice A1, A2 și B1 (trei grupe de studiu).
Lectoratul a înscris în primul an de funcționare 14 studenți. În cel de-al doilea an, lectorul de
limba română a depus demersurile necesare pentru a integra cursurile în programul „Long
Life Learning”. În acest fel, cursurile au dobândit o mai mare vizibilitate, fiind complet
integrate în oferta educațională a Universității din Vilnius. La începutul anului universitar
2018 – 2019, 32 de cursanți și-au exprimat opțiunea de a studia limba română. Cursurile se
adresează, deopotrivă, studenților și cursanților externi.
Activitatea lectoratului este asigurată, de la înființarea lui, de către prof. dr. Ovidiu
Ivancu, titular al Liceului Tehnologic din Sebeș. Anterior, Ovidiu Ivancu a funcționat ca lector
de limba română la Universitatea din New Delhi, India și Universitatea din Comrat,
Republica Moldova. Doctor în Filologie și scriitor, domeniile sale de interes științific includ
literatura comparată, imagologia, teoria literaturii și istoria culturii.
Sub egida lectoratului, sunt organizate periodic activități de promovare a limbii,
culturii și civilizației românești. Astfel, cursanții au avut oportunitatea de a participa la
întâlniri cu scriitori români (întâlnirea cu Ana Blandiana rămâne un punct de referință), la
proiecții de pelicule românești sau conferințe publice organizate în preajma aniversării unor
momente importante pentru cultura română (Ziua Națională, ziua de naștere a unor
importante personalități românești). În paralel, lectorul de limba română este implicat în
activități academice specifice (conferințe, simpozioane, seminarii), în Vilnius și în alte oraș
lituaniene, unde promovează cultura română și contribuie la asigurarea vizibilității
lectoratului și a activităților derulate în cadrul lui.
În Lituania, există o importantă comunitate de vorbitori de limba română (din
România și Republica Moldova). Din cauza condițiilor istorice, mulți dintre ei s-au stabilit în
Lituania în timpul Uniunii Sovietice. A doua sau a treia generație vorbește lituaniana ca
limbă maternă, însă stăpânește, la nivel minimal, și limba română. Cursurile organizate sub
egida lectoratului nu se adresează, însă, în exclusivitate acestei comunități. Sunt înscriși și
studenți lituanieni sau oameni de afaceri care au legături cu mediul economic românesc.
Programele de mobilitate academică au avut ca rezultat un schimb, relativ
important numeric, de studenți între universitățile lituaniene și cele din România. Întorși în
Lituania, unii dintre studenți aleg să studieze și să aprofundeze limba română. În
perspectivă, pe măsură ce relațiile economice și schimburile academice se vor intensifica,
Lectoratul de Limba Română va avea din ce în ce mai multe grupuri-țintă. La toate acestea
se adaugă și considerente de ordin social, cultural sau istoric (fenomenul emigrației, familiile

mixte, globalizarea economică etc.) ce vor avea ca rezultat un număr în creștere de
potențiali studenți și cursanți interesați de limba română.
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