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Comunicat de Presă
Societatea de Știinte Istorice din România, cea mai cuprinzătoare organizație
profesională din domeniul producerii și transmiterii cunoașterii istorice, care grupează în
rîndurile sale profesori, cercetători, arhiviști, muzeografi, studenți și alți iubitori ai istoriei,
lansează începând cu data de 18 ianuarie 2018 – Programul Centenar.
Pornind de la constatarea că la împlinirea unui secol de la Marea Unire din 1918
societatea românească are un prilej unic de a reflecta critic asupra evoluției sale istorice și
asupra perspectivelor sale de viitor, SȘIR consideră că principala valență a Centenarului este
cea educativă și anume transmiterea de principii, valori și atitudini către tânăra generație
aflată pe băncile școlii, cu scopul de a conștientiza și onora jertfele înaintașilor, ale generației
care a făurit Marea Unire, dar și de a genera o reflecție asupra modului în care fiecare dintre
noi poate contribui la conturarea României viitorului. În acest sens, SȘIR a elaborat un
calendar de activități complexe care să rememoreze istoria națională și care să contribuie la
cunoașterea istoriei în societatea românească. Programul Centenar este construit pe derularea
unui amplu proiect educațional intitulat Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii
Unirii, proiect care este adresat elevilor din învățământul gimnazial și liceal. Totodată, în
cooperare cu Universitatea din București, va fi organizată Conferința Națională a
Profesorilor de Istorie. Școli de vară pentru studenți și tinerii profesori de istorie, prelegeri,
dezbateri și mese rotunde sunt alte activități care vor fi desfășurate de către ȘSIR în
parteneriat cu Universitatea București, dar și cu alte instituții.
În strânsă corelare cu programul național, în cele 36 filiale ale SȘIR se vor derula
programe de marcare a Centenarului Marii Uniri. În acest scop vor fi organizate concursuri,
conferințe, simpozioane. De asemenea, membrii Societății vor fi profund implicați în
promovarea istoriei naționale la nivelul comunităților din care fac parte, promovând
importanța cunoașterii istoriei și rolul acesteia în formarea unor cetățeni activi, implicați și
educați în spiritul democrației și patriotismului civic.
Președinte SȘIR,
Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu

