
Societatea de Științe Istorice din România- Calendarul
Național al Centenarului (1918-2018)

I. Ianuarie 20181

1. 18 ianuarie - Lansarea Programului național al SȘIR (București – comunicat Agerpres)

2. 24 ianuarie - Lansarea proiectului național Familia mea în  vremea Marelui Război și a
Marii Uniri (Facultatea de Istorie- Universitatea București)

Scurtă descriere: Proiectul constă în derularea unor activități  dedicate recuperării istoriei locale
a perioadei 1914-1919 în contextul participării fiecărei comunități la efortul de război al statului
român sau  imperiului austro-ungar și mai apoi în implicarea în realizarea Marii Uniri. De
asemenea, elevii vor  studia istoria Marii Uniri și vor participa la un concurs național care va
testa gradul de cunoaștere al fenomenului istoric. În acest sens, elevii vor  fi implicați în
cercetarea istoriei locale, a istoriei familiei lor, vor colecționa și digitaliza obiecte, documente,
fotografii de epocă, vor imortaliza monumentele locale dedicate Primului Război Mondial și
Marii Uniri, vor studia istoria României, dar și istoria universală a epocii 1914-1919. Toată
această consistentă muncă va fi monitorizată și jurizată la nivel județean și național. Scopul
proiectului  este acela al  conștientizării elevilor a importanței Centenarului și educarea lor în
spiritul atașamentului față de istoria țării noastre, față de valorile democratice și europene.
(Proiectul se desfășoară în parteneriat: Universitatea București, Agerpres ).

3. Activități în teritoriu dedicate zilei de 24 ianuarie 1859 .

II. Februarie 2018

20-28 februarie (ziua va fi precizată în timp util) Masă rotundă: Scrierea unei noi istorii a
Primului Război Mondial. Oportunitate sau șansă ratată? (Universitatea București,
Facultatea de Istorie ) – în parteneriat cu Univ. București

1 Pentru dimensiunea locală – fiecare filială și-a elaborat propriul calendar, iar lansarea locală
va fi decisă de președintele organizației locale: În programul filialelor se  vor introduce și datele
activitățile naționale ale proiectelor: Familia mea în Marele Război/Marea Unire; Conferința
Națională a Profesorilor de Istorie, Școala de Vară a SȘIR.



III. Martie 2018

Activități în teritoriu dedicate Centenarului Unirii Basarabiei cu România

IV. Mai 2018

Masă rotundă: Predarea istoriei Primului Război Mondial și a Marii Uniri

V. Iunie 2018

Premierea elevilor câștigători ai Concursurilor Familia mea în vremea Marelui Război și a
Marii Uniri/Anul 1918 în Istoria Românilor – (Facultatea de Istorie) – parteneriat cu  Univ.
Buc., școlile elevilor câștigători.

VI. Iulie 2018

1. 12-14 iulie 2018 Conferința Națională a Profesorilor de Istorie – (Facultatea de Istorie); în
parteneriat cu Univ. Buc., Agerpres;

2. Școala de Vară a SȘIR cu tema România  de acum 100 de ani, România de peste 100 de
ani. Imaginând Bicentenarul.

VII. Noiembrie 2018

Centenarul Unirii Bucovinei cu România – activități ale filialelor

VIII. Decembrie 2018

Conferință dedicată Marii Uniri (Facultatea de Istorie ) parteneriat cu Univ. Buc.

IX. Ianuarie 2019

24 ianuarie - Bilanțul SȘIR pe marginea Centenarului

Parteneri Media:


