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ABSTRACT: The monographic study, published on the occasion of 
the 50th anniversary of the “Ovidius” University from Constanţa, 
presents the most important events that marked the foundation 
and evolution of this institution. The book points out the cir‑
cumstances The Institute of Higher Education, founded in 1961 
in Constanta, became an outstanding university in 1990, accom‑
plishing an old dream of the local intellectuals. It is a valuable 
collection of data regarding the structure, academic staff, stu‑
dents, scientific research, academic life from the very beginning 
to the nowadays university. 
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Constanţa Călinescu şi Ioan Popişteanu au o istorie publicistică însemna‑
tă, lucrările lor înscriindu‑se în aria istoriei culturii dobrogene. Dascăl al 
Facultăţii de Litere din Universitatea „Ovidius”, prof. univ. dr. Constan‑
ţa Călinescu şi‑a demonstrat vocaţia de scriitor şi memorialist de‑a lungul 
carierei, ea fiind autoarea a 14 cărţi şi peste 80 de articole foarte apreciate 
de publicul larg. Director al Bibliotecii Universităţii Ovidius şi precum şi al 
reputatelor edituri constănţene „Ovidius University Press” şi „Ex Ponto”, 
Ioan Popişteanu este un veritabil cunoscător al istoriei culturii, educaţiei 
şi sferei ştiinţifice dobrogene. Ampla activitate editorială, desfăşurată în 
plin mediu academic, precum şi rolul activ pe care l‑a avut în înfiinţarea şi 
dezvoltarea Universităţii Ovidius, îl recomandă pe Ioan Popişteanu pentru 
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ipostaza de autor al unei monografii a acestei universităţi. Implicaţi deplin 
în viaţa culturală a Dobrogei, Constanţa Călinescu şi Ioan Popişteanu nu 
sunt la primul demers bibliografic comun. Au colaborat la realizarea unui 
proiect mai vechi: întocmirea unui dicţionar al personalităţilor dobrogene. 

Fig. nr. 1 – Coperta cărţii: Constanţa Călinescu, Ioan Popişteanu:  
Universitatea „Ovidius” Constanţa 50 de ani. studiu monografic. ediţie jubiliară,  

Ovidius University Press, Constanţa 2011, 996 pagini.

Lucrarea Universitatea „Ovidius” Constanţa 50 de ani. Studiu monografic. 
Ediţie jubiliară, Ovidius University Press, Constanţa 2011, conţine 996 de 
pagini. Amploarea şi consistenţa cărţii o impun ca document bibliogra‑
fic important, în această eră în care informaţia este fundamentală pentru 
educaţie şi cerecetare. Volumul de date este impresionant, autorii urmă‑
rind evoluţia cronologică a învăţământului superior dobrogean, încă de la 
conturarea idealului de a avea o universitate în această zonă cu civilizaţie 
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milenară şi până în prezent, oferind totodată o prezentare sistematică a 
alcătuirii Universităţii „Ovidius”. Aflat la a doua ediţie, studiul păstrează 
structura iniţială, din 2006, şi întregeşte monografia cu realizările ultimi‑
lor cinci ani.

Dorinţa întemeirii unei universităţi în spaţiul danubiano‑pontic a 
subjugat de‑a lungul timpului intelectuali de marcă, al căror efort con‑
certat a fost răsplatit prin înfiinţarea, acum 50 de ani, a institutului de 
învăţământ superior, devenit mai târziu Universitatea „Ovidius” Constan‑
ţa, ca o recunoaştere a calităţii educaţiei şi cerectării ştiinţifice dobrogene. 
Cuvântul înainte semnat de rectorul universităţii, prof.dr.Victor Ciupină 
se constituie ca un scurt, dar emoţionant periplu de‑a lungul vieţii acestei 
instituţii. El însuşi unul dintre ctitori, rectorul indică universitatea con‑
stănţeană ca pe o „treaptă a unui lung drum marcat de mari creatori” şi 
consideră lucrarea ca pe un omagiu adus acestora.

Capitolul Datare în timp ne poartă în vremurile de demult, în care „la 
margine de ţară... şi‑a durat existenţa o lume de o pregnanţă remarcabilă”, 
după cum spune Adrian Rădulescu (cel care urma să devină primul rector 
al Universităţii „Ovidius”). Scurte popasuri în timp ne aduc în atenţie repe‑
re ale culturii şi istoriei acestor locuri, oferite de personalităţi ilustre ale 
antichităţii precum Ovidius, Strabon, Pliniu cel Bătrân, Ptolemeu. Gimna‑
ziul de la Histria şi „gimnasiarchi ai poporului” din Tomis sunt dovezi ale 
unei preocupări timpurii asupra educaţiei, pe aceste meleaguri. Sunt con‑
semnate nume ale unor literaţi, dascăli şi edili care au sporit importanţa 
învăţământului şi au promovat ideea românismului.

O prezentare detaliată a Institutului Pedagogic din Constanţa, înfi‑
inţat în 1961 şi considerat piatra de temelie a universităţii actuale o 
constituie capitolul Inceput de drum‑primul deceniu. Ne sunt aduse în aten‑
ţie inerentele dificultăţi ale începutului, dar şi perseverenţa cu care au fost 
depăşite. Este consemnată componenţa institutului, cu o scurtă prezentare 
a facultăţilor ce îl alcătuiau. Activitatea didactică, cercetarea ştiinţifică, dar 
şi viaţa academică în ansamblul ei sunt descrise cu profesionalism şi înca‑
drate în contextul perioadei. Numele primilor profesori, veniţi din centre 
universitare de tradiţie, date privind numărul studenţilor pe ani de studii 
şi specializări, repartizarea în producţie a absolvenţilor sunt numai câte‑
va dintre informaţiile cu valoare de document consemnate în acest capitol.

Perioada 1971 – 1989 este considerată Un drum de maturitate în evoluţia 
instituţiei. Este surprinsă transformarea în etape a Institutului Pedagogic 
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în Institut de subingineri, ca urmare a migrarii interesului societăţii către 
învăţământul tehnic. Reorganizări succesive modifică vechea structură, iar 
baza materială se dezvoltă şi se diversifică. Sunt trecute în revistă noile 
cabinete, laboratoarele şi biblioteca universitară. Fiecare secţie a insti‑
tutului este adusă în lumină, cu structura, evoluţia şi mai ales realizările 
ştiinţifice. Nu este uitată nici contribuţia la viaţa universitară a comparti‑
mentelor tehnico‑administrative.

Existenţa acestei instituţii de învăţământ superior a făcut posibilă 
înfiinţarea în 1990, a Universităţii Ovidius, graţie dăruirii şi perseveren‑
ţei cu care intelectualii şi edilii dobrogeni au militat „pro universitate” în 
tumultuoasa perioadă de după evenimentele din decembrie 1989. Capito‑
lul dedicat pledoariei Pentru o universitate la Constanţa este scris într‑un 
ritm alert, sugerând emoţia şi bucuria care au însoţit demersurile între‑
prinse de ctitorii universităţii. 

Capitolul Universitatea „Ovidius” – împlinire şi permanenţă ne aduce 
în actualitate şi în esenţa lucrării: componenţa şi activitatea Universităţii 
„Ovidius”. Cu o rigurozitate şi meticulozitate de arhivist sunt prezenta‑
te date referitoare la structura şi organigrama universităţii. Facultăţile şi 
departamentele sunt prezentate în detaliu, consemnându‑se specializările, 
numele cadrelor didactice, baza materială, date statistice despre studenţi. 
Alături de activitatea didactică, sunt scoase în evidenţă realizările ştiinţi‑
fice, publicaţiile şi distincţiile acordate corpului profesoral şi studenţilor. 
Tabloul este întregit de lista personalităţilor care au primit, de‑a lun‑
gul timpului, înaltul titlu de Doctor Honoris Causa, din partea facultăţilor 
universităţii.

Monografia continuă cu prezentarea departamentelor, direcţiilor şi 
serviciilor universităţii, care se constituie într‑un suport sine qua non al 
activităţii academice. Un spaţiu aparte este dedicat bibliotecii universita‑
re şi clubului Sportiv „Universitatea”, care fac parte integrantă din viaţa 
universitară, o dezvoltă şi o diversifică. 

Ceea ce este remarcabil la această lucrare de istorie a culturii (pentru 
că universitatea reprezintă un act fundamental de cultură) este faptul că 
toate evenimentele relatate sunt însoţite de dovezi ale autenticităţii aces‑
tora. Copii ale celor mai importante documente care au avut o semnificaţie 
de netăgăduit în edificarea universităţii sunt reproduse în capitolele Pen‑
tru o universitate la Constanţa‑Argumente într‑o pledoarie optimistă şi Pentru 
o universitate la Constanţa‑Documente.
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Lucrarea se încheie cu Scurt istoric–Rezumat al Universităţii „Ovidi‑
us”, prezentat în limbile română, engleză şi franceză.

Studiul monografic constituie o valoroasă colecţie de informaţii, 
despre aspiraţiile şi realizările unor oameni dedicaţi ideii de cultură şi învă‑
ţământ, care se ordonează într‑un amplu tablou al „Universităţii Ovidius” 
şi al vieţii academice dobrogene. Dedicat posterităţii, studiul este cu atât 
mai valoros cu cât autorii, martori ai evenimentelor consemnate, lasă să 
transpară printre datele bibliografice şi însufleţirea care a marcat renaşte‑
rea învăţământului dobrogean.




