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07.11.2018, București

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
organizează

Dezbaterea Națională
ARMATA, BISERICA ȘI ȘCOALA – INSTITUȚII CU ROL
FUNDAMENTAL ÎN ÎNFĂPTUIREA MARII UNIRI
În data de 8 noiembrie 2018, începând cu ora 10.00, în Sala de Marmură a Cercului
Militar Naţional, va avea loc Dezbaterea Națională „ARMATA, BISERICA,
ȘCOALA – INSTITUȚII CU ROL FUNDAMENTAL ÎN ÎNFĂPTUIREA
MARII UNIRI”. Manifestarea este organizată de Academia Oamenilor de Știință
din România în cadrul seriei de evenimente reunite în cadrul PROGRAMULUI
„CENTENAR” al instituţiei. La Dezbatere, participă membri ai Parlamentului
României şi ai Guvernului, responsabili politici, reprezentanţi ai clerului, membri ai
corpului academic, oameni de știință și de cultură, rectori, directori ai unor colegii
naționale de prestigiu, reunite în Alianța Colegiilor Centenare, profesori din
învățământul universitar și preuniversitar, studenți și elevi.
Principalele puncte de interes ale dezbaterii sunt:
• Rolul Școlii în emanciparea poporului român și în trezirea conștiinței
naționale la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX;
• Dascălii țării, în linia întâi și în fruntea procesului de înfăptuire a Marii
Uniri;
• Biserica, pilon și factor de coeziune al existenței românești de-a lungul
istoriei;
• Preoți și prelați, pe frontul primului război și în mobilizarea națională din
Regat și din provinciile românești;
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• Armata Română – de la Războiul de Independență la Marele Război: în
slujba țării, a libertății, identității și unității românești;
• File de jertfă și de glorie: Mărăști, Mărășești, Oituz – „Pe-aici nu se trece!”;
• Contribuția Armatei la procesul de Întregire a Țării prin cele trei acte
fundamentale: Unirea Basarabiei cu România (27 Martie 1918), Unirea
Bucovinei cu România (28 Noiembrie 1918), Unirea Transilvaniei cu
România (1 Decembrie 1918);
• Rolul Armatei în apărarea Marii Uniri, după 1 Decembrie 1918
Concluziile Dezbaterii Naționale „Școala, Biserica, Armata – instituții cu rol
fundamental în înfăptuirea Marii Uniri” vor fi redactate într-o Sinteză finală, care
va fi remisă autorităților politice, diseminată în mediile academice şi educaţionale și
prezentată opiniei publice.
Vă invităm să luați parte la dezbatere, având convingerea că participarea Dvs. va
contribui la calitatea și succesul evenimentului.

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România
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