
<b>O jum�ate de mileniu de la moartea Voievodului</b>
? Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu, Arhivele Nationale Sibiu, impreuna cu Muzeul National
Brukenthal, <a href="http://www.sibiul.net/muzee-din-sibiu/muzeul-de-istorie.html" title="Muzeul de
Istorie">Muzeul de Istorie</a>, Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National
Sibiu si Revista  "Transilvania"  au organizat un simpozion dedicat lui stefan cel Mare, la 500 de ani de la
moartea sa ? stefan a fost comemorat si la cercul Militar, de studentii AFT.<br />  <br />  La initiativa
conducerii Arhivelor Statului, <a href="http://www.sibiul.net/muzee-din-sibiu/muzeul-brukenthal.html"
title="Muzeul Brukenthal">Muzeul Brukenthal</a>, prin Muzeul de Istorie, a comemorat 500 de ani de
la moartea domnitorului stefan cel Mare, alaturandu-se astfel amplelor manifestari de la Putna.<br />  Un
grup de cercetatori s-au reunit, ieri, la Muzeul de Istorie, pentru a contura personalitatea lui stefan cel
Mare si epoca in care acesta a trait. Cuvantul de salut a fost rostit de prof. Cornel Lungu, directorul
Muzeului de Istorie, cel care a si moderat simpozionul.<br />  <br />  Pentru ca actiunea de la Sibiu a fost
pusa sub auspiciile Inspectoratului Judetean de Politie, intrucat Arhivele sunt in subordinea Ministerului
Internelor si Administratie Publice, mesajul chestorului de politie Nicolaie Gheorghe suteu a fost adus de
comisarul sef Ioan Arsenie.<br />  Au luat cuvantul Mircea Pacuraru, Corvin Lupu, Constantin Ittu,
Danusia Boiceanu, Vasile Crisan, Laurentiu Rahaian, Petre Besliu, Iulia Chitu, Andrea Dragoescu, Alexiu
Tatu. Comunicarile au vizat aspecte legate de viata bisericeasca, de citoriile lui stefan, heraldica,
arhitectura, arheologie si legislatie. Toate comunicarile vor fi publicate in revista  "Transilvania" , intr-un
grupaj care sa reflecte personalitatea lui stefan ca european al timpurilor sale.<br />  Cei prezenti au putut
viziona, in final, expozitia  "stefan cel Mare in documentele nationale ale Romaniei" .<br />  <br /> 
Studentii AFT au avut simpozionul lor<br />  Comemorarea a 500 de ani de la trecerea in eternitate a
voievodului stefan cel Mare a fost marcata si de Academia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu, printr-un
simpozion. Au conferentiat prorectorul AFT, col. prof.univ.dr. Alexandru Babos, directorul Directiei
pentru Cultura, Culte si Conservarea Patrimoniului National, Sibiu, Vasile Crisan, purtatorul de cuvant al
AFT, lt. col. Miron Brezoiu, directorul Arhivelor Judetene, Alexiu Tatu si conf. univ.dr Ioan Albu, din
partea Universitatii Lucian Blaga.<br />  <br />  O delegatie formata din 20 de studenti militari, condusa
de profesorul Mihai Neag, seful catedrei Pregatire Militara Generala, a transmis, la Putna, mesajul
comandantului Academiei. In mesajul care este de fapt o  "dare de seama"  pentru voievodul stefan cel
Mare se precizeaza reusita integrarii nord-atlantice, aratandu-se totodata ca cea mai tanara generatie a
AFT poarta numele voievodului.  "Iata anul acesta, cei mai tineri voinici ai armetei, ale carei inceputuri
au fost plamadite tot de tine, poarta numele cel de vesnica cinste ? stefan cel mare si sfant. si tot acum si
aici, maria ta, iti dam de stire ca toti principii apusului au raspuns scrisorii tale din anul 1475, gatindu-si
degraba ostile pentru a ne ajuta in lupta cu vrajmasii care ar voi sa ne calce pamantul nostru si al tau" , il
instiinteaza studentii pe Voievod.<br />  <br />  Tot cu acest prilej, la muzeul din cadrul Academiei
Fortelor Terestre a fost organizata o expozitie cu tema  "Voievodul stefan cel mare si Sfant" .<br />  <br
/>  Iulia NAGY, Ioana C��IN
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