
200 de ani de la rapirea Basarabiei
Colegiul Tehnic "Independenta " Sibiu a fost, zilele acestea, gazda unui eveniment deosebit care a marcat
implinirea a 200 de ani de la rapirea Basarabiei.
  
  Conferinta stiintifica s-a bucurat de prezenta unor profesori si specialisti din Sibiu, dar si din Basarabia
care au vorbit despre acest moment din istoria tarii.
  
  Mirela Hanea, directorul Colegiului Tehnic Independenta Sibiu i-a intampinat pe oaspeti cu un cuvant
de deschidere, dupa care dr. Vasile Hodorogea din sat Slobozia, Orhei - Basarabia, a prezentat lucrarea
«Amintiri de Basarabia», prof. univ. dr. Dumitru Acu, presedintele Asociatiunii " Astra " a vorbit despre
«Basarabia si Asociatiunea Astra».
  
  Prof. dr. Alexiu Tatu, directorul Serviciului Judetean al Arhivelor Nationale Sibiu a prezentat lucrarea
«Pagini din istoria Basarabiei in documentele Arhivelor Nationale ale Romaniei», «200 ani de la rapirea
Basarabiei» a fost tema prezentata de lector. univ. dr. Radu Racovitan, Facultatea de Ştiinte Socio-Umane
din cadrul Universit[ii " Lucian Blaga " Sibiu, despre «Literatura romana de azi din Basarabia» a vorbit
prof. Ioan Radu Vacarescu, presedintele filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din Romania, Mihai Istrati,
reprezentant al Asociatiei Basarabenilor din Sibiu a prezentat lucrarea "Opinie", iar la finalul
evenimentului, Raluca Cismaru a sustinut un microrecital de muzica folk, sub genericul «Dor de
Basarabia».
  
  "Ma bucur ca evenimentul a avut parte de o prezenta numeroasa, iar publicul a fost foarte receptiv la
lucrarile care s-au prezentat, spune prof. Ştefan Firu, unul dintre organizatori.
  
  Comunicarea stiintifica a fost organizata de Colegiul Tehnic "Independenta " Sibiu, Asociatia
Transilvana pentru Literatura Romana si Cultura Poporului Roman, Serviciul Judetean Sibiu al Arhivelor
Nationale, Facultatea de Ştiinte Socio-Umane din cadrul Universit[ii "Lucian Blaga " Sibiu si Uniunea
Scriitorilor din Romania - filiala Sibiu.
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