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Încă din cele mai vechi timpuri, biserica şi
şcoala au fost instituţii foarte importante care au
luptat pentru păstrarea identităţii naţionale şi
culturale a unui popor. Despre învăţământul din
Voivodina am avut ocazia să citim în cărţile
profesorilor univeristari Gligor Popi, Trăilă
Spăriosu, Mircea Măran iar ultima carte, a
profesoarei de istorie Rodica Almăjan aduce
ultimele date istorice şi statistice despre situaţia
învăţământului din satele româneşti din Serbia.
Cartea a apărut la Editura Institutului de Cultură al
Românilor din Voivodina în anul 2010 în care
autoarea, în calitate de coordonator al
Departamentului pentru Învăţământ din cadrul
Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale
Române a fost preocupată de problemele din
învăţământul românesc din şcolile cu limba de
predare română din Banatul sârbesc.
Dezvoltarea învăţământului este privită
cronologic, începând cu cea mai veche şcoală
prezentă pe aceste meleaguri, până la înfiinţarea
Catedrei şi Departamentului de limba şi literatura
română de la Belgrad şi Novi Sad. Cercetările
autoarei au avut punctul de plecare în publicaţiile
româneşti care conţin date despre istoria culturală a românilor din Voivodina: Lumina, Familia,
Analele Societăţii de Limba Română, Libertatea, etc. Sunt prezente cele mai importante evenimente
din fiecare instituţie şcolară în care s-a desfăşurat învăţământul în limba română, începând cu
secolul XVIII şi XIX, autoarea face şi o comparaţie dintre instituţiile şcolare din trecut şi cele din
prezent, subliniând problemele cu care s-au întâlnit instituţiile şcolare din cele mai vechi timpuri:
sărăcia populaţiei din aceste localităţi, încât mulţi copii nu frecventau cursurile fiindcă îşi ajutau
părinţii la muncile câmpului. Şcolile nu erau dotate cu materiale şi mijloace didactice necesare
desfăşurării procesului instructiv-educativ, nu existau nici cadre didactice specializate care să
predea la secţia în limba română. Numărul de elevi de-a lungul anilor a scăzut, datorită migraţiei
unui număr considerabil de români în ţările apusene, datorită căsătoriilor mixte, datorită condiţiilor
sociale apărute de-a lungul anilor. Când, în anul 1760 s-a înfiinţat Comisia Şcolară Aulică s-au
stabilit şi principiile de bază ale sistemului şcolar pentru întregul teritoriu al Imperiului AustroUngar. S-au întreprins măsuri care vizau scoaterea şcolilor de sub monopolul bisericii şi iniţierea
învăţământului de stat, înfiinţându-se în fiecare localitate o şcoală. Reforma învăţământului a
întâmpinat o rezistenţă serioasă din partea cercurilor bisericeşti. Numărul şcolilor cu predare în
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limba sârbă şi română a crescut treptat, în anul 1778 existau 205 şcoli, din care 147 erau cu predare
în limba română, 52 de şcoli cu predare în limba sârbă şi 6 şcoli cu predare în ambele limbi.
În paginile acestui volum monografic, autoarea a adus la fel date preţioase în legătură cu
pregătirea cadrelor didactice, înfiinţarea şcolilor din Voivodina, amenajarea şi îmbogăţirea şcolilor
cu material didactic, reformele şcolare, activitatea editorială a şcolilor, colaborarea internaţională,
activităţile extraşcolare etc., încât cartea de faţă, fiind un document preţios, va folosi viitorilor
cercetători dar şi la menţinerea identităţii culturale a românilor din afara României.
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