
Provocarile istoriei la scoala de vara
Şcoala de vara "Provocarile istoriei ca stiinta si disciplina de invatamant la inceputul mileniului III" ,
editia a X-a, se desfasoara pana in 12 iulie la Sibiu.
  
  Deschiderea cursurilor are loc ast[zi in sala festiva a Consiliului Judetean Sibiu (str. General Magheru
nr. 14), incepand cu ora 9,30. Vor adresa participantilor cuvinte de salut si prelegeri inaugurale prof.
univ. dr. Ioan Cindrea - presedintele Consiliului Judetean Sibiu, IPS Laurentiu Streza - Mitropolitul
Ardealului, prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea - rectorul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, prof. dr.
Ştefan Firu - inspectorul scolar general al judetului Sibiu, prof. univ. dr. Sabin Luca, directorul general al
Muzeului "Brukenthal" din Sibiu, acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universitaii
"Babe`-Bolyai" `i directorul Centrului de Studii Transilvane al Academiei Romane.
  
  Conceputa ca un instrument de sprijin al elitei romane sti din statele din jurul Romaniei (Ucraina,
Republica Moldova, Serbia, Ungaria), scoala de vara se adreseaza profesorilor romani de istorie din
aceste state, reunind la editia din acest an peste 30 de cursanti. Programul care le este oferit cuprinde
conferinte sustinute de istorici reputati din Cluj, Sibiu, Targu Mures (acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop
- directorul Centrului de Studii Transilvane si rectorul Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj, prof. univ.
dr. Ioan Bolovan - prorector al Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj, prof. univ. dr. Sabin Luca,
directorul general al Muzeului "Brukenthal" din Sibiu, prof. univ. dr. Paul Niedermaier - membru
corespondent al Academiei Romane, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean - presedintele Senatului
Universitaii "Petru Maior" din Targu Mures etc.), activitati cu caracter didactic organizate cu sprijinul
Inspectoratului Şcolar Judetean Sibiu, dar si excursii documentare la obiective cu o bogata semnificatie
pentru istoria Transilvaniei si a Romaniei.
  
  Manifestarea organizata de Centrul de Studii Transilvane al Academiei Rom]ne - Filiala Cluj si de
Departamentul Politici pentru Relatia cu Romanii de Pretutindeni din cadrul Guvernului Romaniei (ca
finantator principal) beneficiaza de sprijinul Consiliului Judetean Sibiu, Institutiei Prefectului Judetului
Sibiu, Mitropoliei Ardealului, Complexului Muzeal "Brukenthal" , Inspectoratului Şcolar Judetean Sibiu,
Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj.
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