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1. Titlu: Emigrarea evreilor din România în epoca modernă  

 

2. Acronim: nu   

 

3. Scurtă descriere:  

Tema continuă şi aprofundează cercetările din cadrul studiilor doctorale, deoarece emigrarea 

evreilor constituie o problemă complexă pentru istoriografie. 

Scopul: Cunoaşterea şi analizarea rolului comunităţii evreieşti în istoria modernă a românilor, 

prin valorificarea patrimoniului Bibliotecii Academiei Române şi a altor fonduri documentare 

relevante. 

Complexitatea fenomenului de emigrare a evreilor din România la sfârşitului secolului al 

XIX-lea este supusă gândirii critice, iar aspectele neelucidate sau necunoscute în istoriografie 

până la această cercetare, precum ,,chestiunea paşapoartelor de emigrare’’, se analizează 

conform documentelor.    

 

4. Obiective:  

obiectivul general: 

-studierea realităţii istorice de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secololui al XX-

lea, privind evreii din România. 

 obiectivele specifice: 

-analizarea societăţii româneşti din perioada modernă, din perspectiva fenomenului de 

emigrare e evreilor; 



- valorificarea patrimoniului Bibliotecii Academiei Române; 

-contribuţia la înţelegerea fenomenului alterităţii. 

 

5. Rezultate anterioare: 

- Articol ,,Emigrarea evreilor din Craiova: o soluţie de criză la cumpăna secolelor XIX-XX. 

Studiu de caz: Crenţa Aizig Şvarţ’’, în Revista Hiperboreea, vol. I, nr. 2, decembrie 2004,  

p. 146.  

http://revistahiperboreea.ro/wp-content/uploads/2014/07/hiperboreea-vol-Inr-2.pdf 

-Articol ,,Emigrarea evreilor din România (1866-1914)’’, în Buletinul Centrului Muzeului şi 

Arhivei istorice a evreilor din România, Nr. 14-15, Bucureşti: Editura Hasefer, 2012,  

p.146-172. 

 

6. Etapizarea realizării şi rezultate livrabile: 

Publicarea unei cărţi - 2015- 2016 

 

7. Resursele implicate: 

- resurse umane (1 persoana: Delia Bălăican); 

 - alte resurse: 

Arhivele Ministerului Afacerilor Externe ale României  

Colecţiile de Periodice ale Bibliotecii Academiei Române 

Colecţia de Microfilme a Bibliotecii Academiei Române 

Colecţia de Carte a Bibliotecii Academiei Române 

Colecţia de Stampe a Bibliotecii Academiei Române 

Colecţiile de Manuscrise şi Carte Rară ale Bibliotecii Academiei Române 

 Arhivele Naţionale ale României 
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