Centrul de Studii Iudaice “Academician
Nicolae Cajal”
(http://www.uvvg.ro/site/centrul-de-studii-iudaice-academician-nicolaecajal/)

Numele complet al centrului:
Centrul de Studii Iudaice şi istorie a poporului evreu
“Academician Nicolae Cajal”
(face parte din structura Complexului Universitar de Studii
Multiculturale si Patrimoniale / CUSMP:
http://www.uvvg.ro/site/cusmp/)

Director:
- Prof. univ. dr. Marius Ioan Grec;
- Telefon nr. 0040728813842;
- Mail: m_grec@uvvg.ro;
- Str. Tribunul Dobra, nr. 10, Arad, jud. Arad, cod postal: 310101.
Iniţiativa înfiinţării acestui Centru vine şi în întâmpinarea tendinţelor manifestate la nivelul
Ministerului Educaţiei Naţionale, care sprijină cercetările care se axează pe studiul
Holocaustului. Astfel Ordinul nr. 3001/04.01.1999 cu privire la acţiuni în învăţământ privind
Holocaustul, precizează la art. 5 „În şcoli, licee şi universităţi, specialiştii în istorie, literatură,
ştiinţe, filozofie, psihologie, artă vor realiza abordări interdisciplinare, ilustrate cu exemplificări
istorice, consacrate Holocaustului.”
„Centrul de studii iudaice şi istorie a poporului evreu”, a fost înfiinţat prin Hotărâre de
Senat în şedinţa de Senat, din data de 10 nov. 2003, document din care reproducem următoarele
articole: “
Art. 1 Se înfiinţează, pe data prezentei hotărâri, CENTRUL de STUDII IUDAICE ca unitate
structurală fără personalitate juridică, la nivel de departament în cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Umanist-Creştine din Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad.
Art. 2 CENTRUL DE STUDII IUDAICE funcţionează în condiţiile legii, pe baza propriului
Regulament de organizare şi funcţionare care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Activitatea Centrului de Studii Iudaice este sprijinită de Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”
din Arad şi se finanţează din veniturile proprii ale acestuia.
Art. 3 Se aprobă stabilirea sediului CENTRULUI DE STUDII IUDAICE în imobilul situat în
municipiul Arad, strada Tribunul Dobra nr. 10 – spaţiu asigurat de Comunitatea Evreilor din
Arad.
În Regulamentul de organizare şi funcţionare a CENTRULUI DE STUDII IUDAICE, se
precizează, la art. 4., SCOPUL şi OBIECTUL DE ACTIVITATE:
„Centrul are drept scop antrenarea în activităţile sale a cât mai multe persoane din domenii cât
mai variate, pentru cunoaşterea, înţelegerea şi aprofundarea civilizaţiei şi istoriei poporului evreu
din cele mai vechi timpuri şi până astăzi.
Domeniul de activitate cuprinde:
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a) organizarea studiului limbii ebraice, atât în învăţământul universitar şi preuniversitar, cât
şi în cadrul programelor de formare continuă;
b) organizarea studiului diverselor curente filosofice din istoria poporului evreu;
c) organizarea studiului istoriei poporului evreu în diverse etape;
d) organizarea studiului literaturii poporului evreu, atât de expresie ebraică, cât şi de alte
limbi;
e) organizarea studiului culturii poporului evreu din cele mai vechi timpuri şi până în
prezent;
f) aprofundarea istoriei evreilor din România şi a conexiunilor dintre civilizaţia ebraică şi
cea românească;
g) sprijinirea introducerii unor noţiuni de istorie şi cultură iudaică în învăţământul
preuniversitar şi universitar din municipiul şi judeţul Arad, precum şi în zona de vest a
ţării;
h) organizarea unor forme de perfecţionare pentru profesorii de istorie pe problema predării
Holocaustului;
i) organizarea de seminarii, mese rotunde cu profesorii de specialitate pe teme ce ţin de
scopul Centrului;
j) organizarea de conferinţe, simpozioane publice pe teme aflate în preocupările Centrului;
k) derularea unui program de cooperare cu instituţii de învăţământ şi cercetare sau
personalităţi ştiinţifice şi culturale din ţară şi din străinătate;
l) colaborarea cu instituţii publice sau persoane juridice de drept privat care au legătură cu
scopul Centrului: comunităţile de evrei din ţară şi străinătate, ambasada etc;
m) participarea la proiecte actuale şi viitoare având ca temă studierea istoriei poporului
evreu, a culturii şi civilizaţiei sale etc;
n) organizarea unor forme de perfecţionare având ca temă studierea istoriei poporului evreu,
a culturii şi civilizaţiei sale pentru studenţi, elevi şi cadre didactice în ţară şi străinătate
(burse);
o) editarea de publicaţii proprii în care să fie cuprinse şi materialele şi temele dezbătute la
conferinţele, simpozioanele organizate de Centru;
p) valorificarea publicaţiilor proprii şi ale cercetărilor şi proiectelor realizate;
Centrul de Studii Iudaice va putea desfăşura de asemenea orice activitate şi orice
operaţiune utilă realizării obiectului de activitate. Pentru realizarea acestor activităţi, Centrul va
putea încheia, prin intermediul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, convenţii şi contracte
de cooperare, asociere în participaţiune, prestări servicii şi altele similare cu terţe persoane de
drept public sau privat, cu respectarea normelor legale în materie.’’
Centrul dispune de 45 de locuri, bibliotecă proprie, dotarea necesară pentru a utiliza o
bază de date informatică, gazduiește o Expoziție de documente care ilustrează pagini din trecutul
evreilor la Arad (perioada 1890-1950), precum și o Expoziție cu obiecte de cult iudaic. Editează
revista “Studia Iudaica Aradensis” ISSN 1841-2335 și susține activitatea de cercetare,
culturala și editoriala în domeniul studiilor iudaice, publicandu-se sub egida centrului mai multe
volume de specialitate, volume collective sau cu autor unic.
Din Program:
- Organizarea de conferințe tematice: anul acesta: ARON CHORIN 250 DE ANI DE LA
NASTERE (1766 - 1844);
- Pregatirea volumului biografic ARON CHORIN, traducere din limba germană,
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Organizarea anuală a Olimpiadei școlare de STUDIUL HOLOCAUSTULUI, in
colaborare cu Inspectoratul Scolar judetean.
- Pregatirea si publicarea unor materiale auxiliare in vederea predarii temei Holocaustului
in invatamantul preuniversitar.
- Pregatirea unui manual universitar de presare a Istoriei Holocaustului in Europa.
- Predarea Istoriei Holocaustului in Europa, in regim de disciplina optionala, la
specializarea Istorie, extinderea – pe cat este posibil – si la alte specializari (relatii
international si studii europene sau drept).
- Amenaja un punct de informare pe teme de iudaism – in colaborare cu Ambasada Statului
Israel.
- Intarirea legaturilor cu celelalte Centre de studii iudaice din tara sau din afara tarii: Cluj,
Bucuresti, Iasi, Oradea …
- Functionarea, in cadrul centrului a Cercului studentesc de Studii Multiculturale.
- Organizarea anuala a Comemorarii HOLOCAUSTULUI: 27 ianuarie / 9 octombrie.
- Editatrea unui nou numar al revistei centrului STUDIA IUDAICA ARADENSIS.
Centrul de Studii Iudaice din Arad fost distins, in anul 2005, cu Premiul pentru
valorificarea patrimoniului cultelor, in cadrul Galei: PREMIILE PATRIMONIULUI
CULTURAL NATIONALE / 2005. (in Anexa: Diploma si Placheta)
-
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