
Istoria la ea acasă 

(Tabără de vară pentru elevii pasionați de istorie) 

 

Anul 2018 are o semnificație aparte în istoria României, marcând prin actul de la 1 Decembrie 1918 

desăvârșirea unității național-statale a poporului român. Unirea Transilvaniei cu România a fost rezultatul 

efortului mai multor generații de personalități și oameni mai mult sau mai puțin cunoscuți, dar cu toții devotați 

națiunii, precum și al existenței unor instituții, care au contribuit plenar la menținerea identității etnice de-a 

lungul secolelor anterioare. Biserica a fost o asemenea instituție fundamentală, care a militat pentru unitatea 

cultural-spirituală și politică a românilor în epoca modernă. Reprezentanții bisericii cu drept de vot, în  număr 

mare, începând cu episcopul ortodox Miron Cristea (viitorul patriarh al Bisericii Ortodoxe) și episcopul greco-

catolic Iuliu Hossu au participat în Sala Unirii din Alba Iulia la împlinirea obiectivului unității național-statale, 

iar clerul a fost prezent la sărbătoarea de pe Câmpul lui Horea de la marginea cetății. 

În anul Centenarului Unirii de la 1918 Biserica Ortodoxă se implică printre multele activități și proiecte 

aflate în derulare și în organizarea la Mănăstirea Oașa a unei tabere de vară pentru elevii care au obținut în 

primul rând premii și mențiuni la Olimpiada de Istorie (faza națională dar și la faza județeană). Pot să se înscrie 

și elevii care au obținut premii și mențiuni la faza națională și/sau județeană a Concursului de referate științifice 

la Istorie, precum și la alte concursuri cu tematică istorică organizate de Ministerul Educației, Academia 

Română sau de universitățile din țară. Perioada în care va avea loc tabăra este 7-14 iulie 2018. Organizatorii 

asigură gratuit  elevilor și profesorilor însoțitori transportul, cazarea și masa, excursii tematice la monumentele 

și locurile istorice din împrejurimi precum și un bogat program de conferințe, mese rotunde și evenimente cu 

caracter social la care vor fi invitați istorici, teologi, oameni de cultură (Pr. Prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Prof. 

univ. dr. Ioan Bolovan, poeții pr. Ioan Pintea, Vasile George Dâncu  ș.a.). De asemenea, organizatorii vor oferi 

elevilor care au fost selectați să participe la tabără premii în bani și cărți, pentru a le recompensa și în acest fel 

munca depusă pentru pregătirea și rezultatele obținute la Olimpiada de Istorie și/sau la celelalte concursuri. 

Înscrierile se fac până la data de 20 iunie 2018. Pentru orice informații se pot adresa întrebări 

Comitetului de organizare. 

Comitetul de organizare: Dr. Oana Tămaș (oanatamasm@gmail.com); Drd. Maxim Iuliu Morariu 

(iuliumariusmorariu@gmail.com); Masterand Maria Sânpetrean (liga.studentilor.cj@gmail.com) 

Mănăstirea Oașa din jud. Alba (https://ro.orthodoxwiki.org/Mănăstirea_Oașa) 
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