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Cine suntem ºi de unde venim ?
Asociaþia Studenþilor Basarabeni ºi Asociaþia Studenþilor Timoceni, ambele din Craiova, în parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”, Consiliul
Judeþean Dolj ºi cotidianul regional “Cuvântul Libertãþii”, a organizat ieri, prima
dezbatere din cadrul proiectului “Românii
de dincolo de graniþe”. Tema propusã a fost
“Redescoperim istoria împreunã”. Eveni-

Cine suntem, ca neam, de unde
ºi de când venim, ce religie avem,
ce dialecte pãstreazã încã limba românã – sunt întrebãri ºi tot atâtea
provocãri la care studenþii, elevii,
profesorii, istoricii, oamenii de culturã ºi de administraþie din Craiova, Republica Moldova ºi Serbia vã
vor stârni, cu siguranþã, interesul
de a participa la fiecare dezbatere,
care are onoarea de a fi gãzduitã ºi
într-un cadru extrem de primitor
patronat de cea mai elegantã instituþie de culturã din judeþul nostru.
Cuvântul de deschiderea l-a avut
doamna Aurelia Grama, reprezentantul Bibliotecii Judeþene care le-a
fãcut studenþilor o primire caldã ºi
le-a oferit mici suveniruri, îndrumându-i cãtre lecturã. “Ne bucurãm cã ºi de aceastã datã suntem
gazdele dumneavoastrã în noul pro-

neascã. “Cu studenþii celor douã
Asociaþii m-am mai întâlnit, nu este
pentru prima datã ºi pot sã spun
cã fac un lucru deosebit. Mã bucur cã sunt ºi astãzi alãturi de dumneavoastrã. Proiectul pe care îl lansaþi mi se pare unul extraordinar.
ªi nu cred cã tinerii trebuie sã se
opreascã doar la finalul lui. Acest
proiect trebuie sã genereze alte ºi
alte proiecte. Despre românii din
Basarabia ºi Valea Timocului ºtim
multe, dar cred cã ar trebui sã ºtim
ºi mai multe. Despre istoria noastrã, despre istoria poporului român,
dar ºi despre istoria românilor din
Republica Moldova ºi a românilor
de la sud de Dunãre, cred cã toþi
românii ar trebui sã cunoascã mult
mai multe lucruri. Am trecut prin
Serbia ºi am fost surprins sã
constat cât de multã lumea vorbea

iect lansat astãzi (n.r ieri), proiect
pe care îl veþi derula în acest an.
Îmi pare bine cã oameni aºa tineri
ºi frumoºi sunt implicaþi ºi doresc
sã-ºi cunoascã istoria ºi sã participe cu ceva la viitorul acestei þãri.
Noi avem toatã deschiderea pentru
mediul studenþesc, pentru tinerii
care vin cãtre instituþia noastrã”, a
sublinita Aurelia Grama.

româneºte. Despre Basarabia cred
cã sloganul pe care îl vedem cam
peste tot “Basarabia e România !”
este cel mai relevant. Sunt personalitãþi pe care toþi trebuie sã le
cunoaºtem, sunt fapte care au marcat istoria comunitãþilor româneºti
ºi care poate nu au fost destul de
bine puse în valoare ºi destul de
bine cunoscute de noi. “Cine nu
cunoaºte istoria…poate repeta greºelile”. Pânã la urmã chiar trebuie
sã cunoaºtem cu toþii istoria poporului român, dar ºi istoria de la
sud de Dunãre, precum ºi Istoria
Basarabiei. Suntem un popor care
ne-am format acum mii de ani,
avem o culturã, avem o limbã,
avem un spirit ºi chiar dacã în diferite perioade ale istoriei s-a încercat sã fie suprimat acest spirit,
dar a rezistat tot timpul. Vorbim de

“Sunt fapte care au marcat
istoria comunitãþilor
româneºti…”
Vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Cosmin Vasile a onorat cu prezenþa domniei sale deschiderea proiectului ºi i-a încurajat pe studenþii prezenþi în salã sã
promoveze în continuare limba,
obiceiurile ºi spiritualitatea româ-

mentul, care s-a bucurat de un public numeros, a avut loc la Sala “Dinu C. Giurescu” a Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi
Aristia Aman”. În Craiova, la centrele universitare, studiind un grup numeros de studenþi din Basarabia ºi Serbia, cele douã
Asociaþii, prin reprezentanþii lor, vor încerca sã redescopere ºi sã aducã în atenþie file din istoria poporului român.

românii din Serbia, care mult timp
nu au avut voie sã aibã ºcoalã în
limba maternã ºi acum ºtiu cã sunt
ceva probleme, dar ºcoala de acasã a fost ºcoala unde elevii români
din Serbia au învãþat ºi învaþã de
sute de ani limba românã. Ca reprezentant al Consiliului Judeþean
Dolj vã felicit pentru acest proiect
ºi poate, pe viitor vom continua
proiectul, chiar într-o colaborare
cu Muzeul Olteniei ºi cu alte instituþii de culturã din subordinea CJ
Dolj ”, a mai completat Cosmin
Vasile, vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Dolj.

“Îmi este foarte uºor sã vorbesc
despre vlahi în Evul Mediu”
Invitat de cãtre studenþii Universitãþii din Craiova, lect.univ.dr Liviu Ilie, de la Facultatea de ªtiinþe
Sociale le-a vorbit acestora despre
vlahi în Evul Mediu.O prezentare
extrem de interesantã, o lecþie de
istorie succintã, dar la obiect ºi cu
un important impact asupra celor
prezenþi în salã. “Prin profesia mea
sunt foarte aproape de acest mediu. Este o bucurie mare pentru
Universitatea din Craiova, sã
constate cã studenþii au pus bazele
acestui proiect, prin care înþeleg cã
vor sã cunoascã mai bine, cultura,
istoria ºi civilizaþia poporulu roman,
atât din interiorul actualelor granite
ale României, cât ºi din afarã. Având
în vedere cã sunt profesor de istorie, cã studiez Evul Mediu, am sã
vã spun câteva cuvinte ºi despre
acest aspect. Nu o sã þin un curs,
pentru cã nu vreau sã vã plictisec,
pe de altã parte, studiind ºi anali-

zând de-a lungul timpul îmi este
foarte uºor sã vorbesc despre vlahi
în Evul Mediu. Þinând cont cã proiectul se va desfãºura pe mai multe luni, în mod cert vor fi invitaþi
ºi alþi profesori de istorie, care se
vor referi ºi la românii din perioadele mai noi : perioada modernã sau
chiar perioadã contemporanã. Evul
Mediu este perioada în care atât
românii din interiorul þãrii, cât ºi
cel din afara þãrii purtau acelaºi
nume. Numele prin care în Evul
Mediu erau cunoscuþi românii a
fost acela de vlahi ºi nu vreau sã
interferez cu niciun fel de interpretare care se face astãzi în Serbia,
vlah versus români. Vreau sã vã
spun doar cã numele vechi al românilor atât de la nord, cât ºi de la
sud, cât ºi din vestul Dunãrii era
Acela de vlahi…”, a subliniat lect.univ.dr Liviu Ilie.

Liuba Eremia,
preºedinta
Asociaþiei
Studenþilor
Basarabeni din
Craiova :
“O sã vã spun de ce ne aflãm
aici ºi care sunt obiectivele noastre ºi cât va dura colaborarea noastrã. Asociaþiile noastre nu sunt la
prima colaborare, noi am mai colaborat ºi în alte proiecte, care au
pus în valoarea personalitãþile culturale din fiecare comunitate în
parte. Acum noi dorim sã vorbim
despre istoria noastrã comunã ºi
vrem sã arãtãm punctele comune.
La instrarea în salã noi v-am aºteptat pe fiecare în parte cu câte
un mic citat. Citatul meu preferat
este urmãtorul : “Un popor care
nu îºi cunoaºte istoria este ca un
copil care nu îºi cunoaºte pãrinþii”. Practic, dacã nu ne cunoaºtem pãrinþii, nu avem identitate.
Dacã nu ne cunoaºtem istoria, nu
avem o identitate ca þarã”

Djordje Petrovic,
preºedintele
Asociaþiei
Studenþilor
Timoceni :

Jurnalistul Dan Lupescu, directorul
revistei Lamura :
“Sunt bucuros sã particip ºi de aceastã datã alãturi de dumneavoastrã.
Sunt bucuros cã aþi rãmas la fel de tineri ºi de frumoºi ºi de încrezãtori ºi
mã bucur de asemenea de faptul cã aproape toþi dintre vorbitori au emoþii. Iar ca sã ai emoþie înseamnã sã ai sufletul curat ºi sã fii receptiv la
ceea ce þi se întâmplã ºi la ceea ce trãieºti”

“Am fost voluntar al acestei
Asociaþii timp de patru ani, iar acum
îndeplinesc funcþia de preºedinte.
De aceea este foarte importantã
susþinerea voastrã ºi vã mulþumesc
cã aþi venit. Noi suntem puternici
dacã suntem mai mulþi studenþi în
Asociaþie, de aceea noi încercãm
sã ne asociem câþi mai mulþi studenþi pentru a devein o voce puternic atât în Craiova, dar mai ales în
comunitatea românilor din Serbia.
Sper ca acest proiect sã fie cu succe ºi vã invitãm deja la urmãtoarea
noastrã dezbatere, care va avea loc
luna viitoare”

