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Instituţie gazdă:
Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi
Parteneri:
Societatea de Ştiinţe Istorice din România
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi
Muzeul Brăilei
Consiliul Judeţean Galaţi
Primăria Municipiului Galaţi
School of Global and International Studies, Indiana University
Primul Război Mondial a fost un eveniment major, care a zguduit întreaga omenire. Rod
combinat al competiției pentru hegemonie politică și economică și al exacerbării ideologiilor
naționaliste, războiul a antrenat cea mai mare parte a statelor din Europa, și apoi din întreaga
lume. Progresele tehnicii și potențialul producției industriale de masă au condus la
amplificarea ororilor și distrugerilor, care au atins niveluri inimaginabile înainte de război.
Zeci de milioane de oameni au fost uciși sau au rămas invalizi pe viață. Multe societăți au fost
dezechilibrate și au cunoscut crize grave, revoluții și conflicte sociale, ale căror efecte s-au
prelungit marcând istoria secolului XX.
Mult timp, războiul a fost rememorat în cheia ideologiilor care au celebrat participarea la
război, ideologii care au beneficiat de sprijinul puternic al instituțiilor statale. Pe de altă parte,
memoria oamenilor care au luptat în tranșee și care au trăit direct ororile războiului a stat la
baza unor interogații mai ample cu privire la responsabilitatea elitelor și opțiunile morale ale
oamenilor puși în situații extreme. Istoriografia a integrat cu întârziere această problematică,
dar în ultimele decenii revizuirea modului de abordare a războiului a fost considerabilă. Tot
mai mult, istoricii au adus în centrul analizelor lor problemele oamenilor de rând, măsura în
care ei au acceptat războiul sau dimpotrivă l-au perceput ca o agresiune împotriva destinului
lor, precum și atitudinile indivizilor și grupurilor care s-au împotrivit antrenării în război a
societăților din care făceau parte. Experiența primului război mondial a fost interpretată tot
mai mult ca o demonstrație categorică a iraționalității războiului, atât din perspectiva
intereselor pe termen lung ale decidenților, cât și din cea a intereselor de ansamblu ale

societății. Totodată, destinele individuale ale oamenilor antrenați în război a alimentat
discuțiile despre multitudinea formelor de curaj civic în lumea contemporană.
Școala de vară Primul Război Mondial. Experiențe istorice şi “lecţii” pentru azi își propune
să ofere profesorilor de istorie din învățământul gimnazial și liceal, ca și tinerilor doctoranzi,
prilejul unei reflecții structurate asupra semnificației acestui eveniment istoric. Organizatorii
sunt convinși că această reflecție va avea impact asupra viziunii generale despre lume și
societate a participanților, și va contribui astfel la consolidarea aderenței la valorile
democratice și pacifiste în România secolului XXI.
Co-directori ai Școlii de Vară:
Prof. dr. Bogdan Murgescu (președinte, Societatea de Științe Istorice din România)
Prof. dr. Maria Bucur-Deckard (Associate Dean for International Programs, School of Global
and International Studies, Indiana University)
Conf. dr. Constantin Ardeleanu (prodecan, Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie,
Universitatea Dunărea de Jos din Galați)
Comitet de organizare:
Prof. Ștefan Aftodor (președinte, filiala Brăila a Societății de Științe Istorice din România)
Conf. dr. Constantin Ardeleanu (prodecan, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie,
Universitatea Dunărea de Jos din Galați)
Prof. Florin Cernat (profesor, Şcoala Generală „Mihai Viteazul”, Galaţi)
Prof. Ovidiu Florea (profesor, Şcoala nr. 41 „Sf. Grigore Teologul”, Galaţi)
Conf. dr. Ivan Ivlampie (decan, Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie, Universitatea
Dunărea de Jos din Galați)
Prof. dr. Sorin Langu (profesor, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Galaţi)
Prof. dr. Bogdan Murgescu (președinte, Societatea de Științe Istorice din România)
Dr. Andrei Florin Sora (cercetător, Universitatea din București)
Prof. dr. Bogdan Teodorescu (secretar-general, Societatea de Științe Istorice din România)
Conf. dr. Arthur Tuluş (director de departament, Departamentul de Istorie, Filosofie şi
Sociologie, Universitatea Dunărea de Jos din Galați)
Participanți: 50 membri ai SȘIR din țară și 20 din Galați (cadre didactice din învățământul
gimnazial și liceal, doctoranzi, masteranzi, muzeografi, arhiviști etc.).
Școala de vară va fi recunoscută ca activitate de perfecționare pentru profesorii din
învățământul preuniversitar, iar participanții vor beneficia de 10 credite.
Taxa de participare va fi de 500 de lei (acoperă cazare 7 nopți, 3 mese/zi, mape & hand-outuri, activitățile incluse în program; nu se acoperă: transportul participanților până la/de la
Galați). Suma se va depune prin transfer bancar în contul Societății de Științe Istorice din
România, IBAN RO36RNCB0076029411430001, cu mențiunea „taxă de participare la
Cursurile de Vară ale SȘIR (Galați, 28 iulie 2014) pentru dl./dna. ................, membru al
filialei .......... a SȘIR”; copia documentului de certificare a depunerii sumei (sau a
viramentului bancar) va fi transmisă prin e-mail în formă scanată pe adresa
secretariat@ssir.ro, iar Secretariatul va confirma prin e-mail înregistrarea participării în limita
numărului de 50 de locuri rezervate pentru membrii Societății de Științe Istorice din România.
Data limită pentru plata taxei de participare este 15 iulie 2014.
Membrii filialelor Brăila și Galați ale Societății de Științe Istorice din România, care nu au
nevoie de cazare, vor fi scutiți de taxa de participare, urmând să achite doar contravaloarea
cheltuielilor directe ce le-ar reveni (acces la diverse obiective în timpul excursiilor, masa etc.).

Participanții vor fi contactați după 15 iulie 2014 pentru a se pune la punct primirea lor în ziua
de 27 iulie 2014.
Societatea de Științe Istorice din România va oferi 2 burse care vor consta în participarea
gratuită la Școala de Vară (subvenție de 500 de lei, acoperind cazarea, masa și activitățile
propriu-zise) și care vor fi acordate unui profesor din învățământul gimnazial și unui profesor
din învățământul liceal, în urma unui concurs. Candidații trebuie să fie profesori de istorie din
învățământul preuniversitar, cu vârsta sub 35 de ani și să aibă la data depunerii dosarului
calitatea de membri cotizanți ai SȘIR. Dosarul de candidat trebuie să fie trimis pe adresa de email secretariat@ssir.ro până la data de 15 iunie 2014 și să conțină:
• CV (inclusiv lista publicațiilor și realizărilor profesionale, dacă este cazul);
• recomandare a unuia dintre membrii conducerii filialei SȘIR din care face parte;
• scrisoare de intenție/motivație.
După selecția dosarelor, finaliștii vor fi contactați telefonic, pentru un scurt interviu.

