
 

“Comori ascunse la Biblioteca Română din Freiburg” 

Institutul Român/Biblioteca Română din Freiburg, Germania sprijinit de Ministerul 

Afacerilor Externe — Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de 

Pretutindeni, a finalizat proiectul cultural “Comori ascunse la Biblioteca Română din 

Freiburg”, ce a avut loc în perioada 10-15 octombrie 2014 la Freiburg, Germania. 

Publicul român şi publicul occidental a fost invitat la vernisajul deschis pe toată durata 

proiectului.Vernisajul a reprezentat un efort susţinut de a descoperi comorile unei 

biblioteci românesti care s-a născut în Germania la începutul anilor ’50. Cei prezenţi la 

conferinţă au putut admira panourile din vernisaj, cu toţii marturisind că nevoia culturii 

române de a se reproduce pe melaguri străine defineste de fapt spiritul românului mânat 

în veacul “razboaielor cumplite”. Conferinţa de presă a reprezentat un moment de 

sensibilitate pentru participanţi, deoacere unii dintre cei prezenţi în sală se întâlneau după 

40 de ani. Mihaela Toader, expert în memoria exilului românesc, a precizat că emoţiile au 

fost peste limita normală şi a existat ocazia de a fi „martor ocular la o istorie infăptuită şi 

o istorie refacută şi asezată în locul său meritoriu”. „Atmosfera de aici, de fiecare dată, 

îmi oferă un sentiment de intimitate cu spiritualitatea, cultura română şi cu tradiţiile 

noastre. Este ca şi cum aş avea ocazia să patrund cu mintea o taină pe care unii doar o 

imaginează. Biblioteca Română din Freiburg este o comoară prin însăsi staruinţa ei în 

faţa vicisitudinilor de tot felul. Oamenii de aici au rezistat şi astăzi înca se mai ţin 

conferinţe şi biblioteca începe să fie cunoscută”,  a mai adăugat Mihaela Toader 

Istoria Bibliotecii Române din Freiburg se înfiripă la 1 mai 1949, dată la care Biblioteca a 

căpătat statutul juridic de Asociaţie. Instituţia a fost înfiinţată la iniţiativa lui Virgil 

Mihăilescu şi a unui grup de refugiaţi. Scopul nobil al centrului cultural de la Freiburg 

este astăzi o vie realizare care a primat încă de la înfiinţare, ca Biblioteca să devină un 

mare centru intelectual, iradiind spiritul şi cultura românească în străinătate.  

 La început de drum biblioteca cuprindea următoarele colecţii: 178 de volume şi broşuri 

diverse, 16 numere din publicaţii periodice străine, 12 manuscrise (lucrări de doctorat) şi 

suma de 40 DM. Astăzi biblioteca cuprinde peste 70.000 de volume. 

 



 
 

* Proiectul îşi propune să evidenţieze aportul Bibliotecii Române din Freiburg la 

continuitatea spaţiului cultural românesc în Occident şi să atragă atenţia publicului asupra 

importanţei exilului, diasporei şi căilor europenizării societăţii româneşti actuale. 

Coordonatorul proiectului este dr. Mihaela Toader, expert în memoria exilului 

românesc, împreună cu George Ştefan Năzăreanu responsabilul de grafică şi Filimon 

Dumitru Alexandru responsabilul de Comunicare şi PR. 

Benefiaciarul acestui proiect este Institutul Român/Biblioteca Română din Freiburg, 

Germania. 

Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerul Afacerilor Externe — 

Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni. 

http://www.dprp.gov.ro/ 

Detalii despre Biblioteca Română din Freiburg se pot găsi atât pe site-ul oficial 

http://www.rumänische-bibliothek.de/ cât şi pe pagina de facebook n 

https://www.facebook.com/BibliotecaFreiburg/info. 

 

 

 


