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Orice lectorat are rolul de punte între două ţări, între două culturi. În spaţiul
universitar israelian, Lectoratul de Limbă, Literatură, Cultură și Civilizaţie Românească are
un loc bine definit, fiind integrat în cadrul Departamentului de Limbi străine al Universităţii
din Tel Aviv. În formula actuală, lectoratul a fost deschis în anul 2011, printr-un acord
interguvernamental, însă au mai existat şi anterior cursuri universitare de limba română,
care au asigurat prestigiul acestei discipline în Israel.
În fiecare an academic, se organizează un curs pentru începători şi un curs pentru cei
cu un nivel intermediar sau avansat. Pentru fiecare nivel, sunt prevăzute câte două cursuri
pe săptămână, concepute în formula cursurilor practice, aplicate, iar ritmul de studiu este
intensiv, pe toată durata anului universitar. Fiecare curs este finalizat prin examen, cotat cu
4 credite, disciplina are statutul de curs opţional.
Cursurile sunt deschise, nu se adresează doar studenţilor. Pe lângă masteranzi,
doctoranzi sau chiar profesori, se pot înscrie şi cursanţi din afara universităţii. Practic se
poate înscrie oricine este interesat de limba şi cultura românească, oricine vrea să înveţe
limba româna pentru prima oară, oricine vrea să-şi consolideze şi să-şi perfecţioneze
cunoştinţele sau doar să îşi reamintească de România.
În ceea ce privește dezvoltarea lectoratului, a avut loc o încercare de extindere a
activităţii lectoratului și ȋn cadrul prestigioasei Universităţi din Haifa. În anul academic 20162017, a fost lansată invitaţia de a deschide aici un nou curs de Limbă, Literatură, Cultură și
Civilizaţie Românească, ȋn regim deschis, cu statut opţional, adresat atât studenţilor, cât și
masteranzilor și doctoranzilor. Cursul a fost arondat Departamentului de Istorie a Evreilor și
a avut drept scop sprijinirea studierii istoriei evreilor din spatiul românesc, precum și a
intrerferenţelor culturale dintre civilizaţia ebraică și cea românească. Cursul s-a bucurat de
succes, astfel ȋncât în anul anul următor a fost primită invitaţia de a susţine două cursuri:
unul destinat ȋncepătorilor și al doilea pentru avansaţi. A fost oferită o programă flexibilă,
adaptată intereselor de cunoaștere și învăţare ale cursanţilor israelieni.
Pe lângă susţinuta activitate didactică, atât în intervalul octombrie 2014 – iunie 2017,
cât și în decursul mandatului următor, vizibilitatea acestui lectorat a crescut continuu prin
participări active la manifestările culturale organizate atât de Ambasada României, cât și de
ICR Tel Aviv. Lectoratul sprijină prezenţele culturale românești ȋn spaţiul israelian.
Participările la întâlnirile Cercului cultural din Ierusalim și la reuniunile Asociaţiei
Scriitorilor Israelieni de Limba Română sunt folosite ca prilejuri pentru a face cunoscută
activitatea Lectoratului de limba română din Universitatea din Tel Aviv.
Un aspect important al activităţii lectoratului se referă la integrarea ȋn proiectele
știinţifice, atât ȋn cadrul Universităţii din Tel Aviv, ȋn activităţile presupuse de proiectul The
Language Education Researh Seminar, cât și ȋn activitatea de cercetare din România.
În cadrul Universităţii din Tel Aviv, lectoratul propune activităţi extracuriculare sub
titlul Ateliere culturale, ȋn cadrul cărora se dezvoltă gustul și se stârnește interesul pentru
aspecte de cultură și civilizaţe românească, prezentate dintr-o perspectivă comparativă,
interculturală.
Lectoratul de limbă română este activ în fiecare an ȋn cadrul manifestărilor prilejuite
de Europe Day Events: European Forum at the Hebrew University of Jerusalem, European
Forum at Haifa Center for European Studies, University of Haifa, European Forum at Beer-

Sheva, Ben-Gurion University of the Negev. Lectoratul a fost inclus în filmările din campusul
Universităţii din Tel Aviv pentru o emisiune dedicată Prezenţei Limbii Române ȋn Israel, ȋn
cadrul proiectului Lumea si noi (TVR1+TVR internaţional)
Între 2011 și 2014 la Universitatea din Tel Aviv a fost lector Florenţa Mariana Simion.
Din 2014 și până în prezent lectorul aflat la post este Lucia Ofrim, conferenţiar universitar
doctor la Universitatea din București, Departamentul de Studii Culturale. La Universitatea
din Bucureşti predă cursuri de Antropologie Culturală, Antropologie Literară, Antropologia
Corpului, Studii Culturale şi Comunicare Interculturală. Între 2004 şi 2010, a fost lector de
limbă, cultură şi civilizaţie românească în Franţa, la Universitatea din Grenoble.
Strânsa colaborare a Lectoratului cu Ambasada României, precum și cu ICR Tel Aviv
este un factor important care contribuie la buna desfășurare a activităţilor lectoratului ȋn
direcţia de promovare a cooperării culturale dintre România și Israel. Din această
colaborare, a decurs și faptul că, în cadrul vizitei prezidenţiale facute în Israel în anul 2016,
Lectoratul de Limba Română a beneficiat de vizita Ministrului Educaţiei și Cercetării, Adrian
Curaj, cu prilejul contactelor academice desfășurate în campusul Universităţii din Tel Aviv.
Concluzia vizitei a fost că activitatea lectoratului de limba română trebuie să beneficieze ȋn
continuare de dublul sprijin, venit atât din partea instituţiilor din România, cât și din partea
Universităţii din Tel Aviv, ȋntrucât se dovedește a fi un instrument important ȋn dezvoltarea
relaţiilor bilaterale dintre România și Israel. Atât Ministrul Educaţiei, cât și Rectorul
Universităţii din Tel Aviv, profesorul Yaron Oz, și-au exprimat satisfacţia faţă de această
formă de colaborare didactică și culturală. S-a impus cu evidenţă faptul că prezenţa unui
lectorat de limba română la Tel Aviv este oportună și necesară, deoarece răspunde unor
nevoi reale de cunoaștere a limbii române. Lectoratul de limba română are datoria de
onoare de a veni ȋn ȋntâmpinarea acestei nevoi, de a păstra viu și de a alimenta acest interes
pentru limba română în Israel.
În vederea deschiderii perspectivelor de colaborare dintre lectorate, noutatea
introdusă în cadrul preocupărilor de a dezvolta lectoratele este lansarea unui proiect pilot de
colaborare cu Lectoratul de Limba Română din Oxford. Scopul deschis al acestui proiect de
activităţi comune este extinderea și consolidarea acţiunilor de promovare a culturii și
civilizaţiei românești.
În același timp, sunt ȋn derulare demersurile administrative pentru deschiderea, în
cadrul Lectoratului din Tel Aviv, a unui curs nou de Cultură și Civilizaţie Românească,
săptămânal, cotat cu două credite.
Linkuri utile:
https://www.Institutul Limbii Române.ro/eveniment/lectoratul-de-limba-romana-de-la-telaviv-israel-primeste-vizita-delegatiei-ministerului-educatiei-nationale-si-cercetariistiintifice-a-domnului-ministru-adrian-curaj/
https://english.tau.ac.il/
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