Omagiu adus Casei Regale, la 100 de ani de la Marea Unire!
Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din Capitală a fost gazda manifestării culturalștiințifice intitulată "Onor Casei Regale! Rolul Monarhiei în făurirea statului modern prin Marea Unire de
la 1918", organizată de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Biblioteca Centrală
Universitară, și Casa Corpului Didactic București în data de 29 noiembrie 2017.
Organizatorii manifestării au fost Inspectoratul Şcolar al Municipiului București, Biblioteca
Centrală Universitară „Carol I” și Casa Corpului Didactic București.
Invitati au fost : Alteta Sa Regală Principele Radu , inspector general adjunct Diana Melnic,
inspector Mihai Manea , inspector Georgeta Bacioiu din partea ISMB, director Casa Corpului Didactic
Bucuresti Gabriel Vrinceanu, prof. univ.dr. Alin Ciupală, profesori metodisti Casa Corpului Didactic
Bucuresti Teodora Păun, Laura Rudeanu, Minodora Gavrilă și din partea B.C.U. Carmen Pesantez,
Florina Brat.
Programul manifestării a cuprins : Marea Unire - an de sărbătoare—cuvânt de deschidere al
organizatorilor Alocuţiuni ale invitaţilor de onoare, Moment cultural muzical—elevii Colegiului Naţional
de Muzică ”George Enescu”, Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti”, “ Casa Regală sprijină educaţia –
parteneriate cu unităţile de învăţământ”, Sponsor: Eurodidactica.
,,Nimic nu ar fi fost posibil dacă la mijlocul Secolului al XIX-lea români talentați, erudiți și
patrioți, care au avut și șansa să aibă un cuvânt de spus în societatea lor, nu ar fi gândit o punere pe baze
mai moderne a statului “ . În opinia sa, școala va rămâne, indiferent de sistemul politic sau momentul
istoric prin care trece, locul unde se păstrează "cel mai intact posibil simțul datoriei, iubirea față de
propria familie și comunitate", a declarat Alteta Sa Regala Principele Radu

în discursul ținut în

deschiderea manifestării.
"Este startul proiectului nostru. Proiectul nostru va avea un set de activități care se vor desfășura
pe parcursul unui an. (...) Este un proiect mai complex care va presupune trei momente: momentul în care
toată lumea se informează, deci vor trece prin biblioteci, muzee. Apoi va fi momentul doi de producție al
elevilor, fie că sunt piese de teatru, picturi sau eseuri. Apoi momentul de diseminare, elevii prezentându-și
colegilor lor din București toate aceste produse", a declarat pentru AGERPRES inspectorul general
adjunct al ISMB Diana Melnic.
„Casa Regală sprijină educaţia” – unităţi de învăţământ din Capitală au adus un omagiu Coroanei
Regale a României evidențiind contribuția acesteia la promovarea unei educații de calitate : Colegiul
Tehnic ,,Carol I”, Colegiul Tehnic ,,Mihai I”, Liceul Tehnologic Special ,,Regina Elisabeta”, Scoala
Gimnazială Ferdinand I” , Scoala Gimnazială ,,Regele Mihai I”, Scoala Gimnazială ,,Principesa
Margareta”, Scoala Gimnazială ,,Regina Maria”.

Doamna prof. metodist Teodora Păun de la Casa Corpului Didactic București reliefând rolul
monarhiei în făurirea României moderne ,,Coroana Regală a europenizat și a salvat România într-un
moment de răscruce, avem obligația de a le vorbi tinerilor, de a le spune că fericirea de astăzi ,
aniversarea Centenarului Marii Uniri, s-a clădit pe suferințele regilor României”.
Prin evenimentul desfășurat miercuri la Biblioteca Centrală Universitară a fost inaugurat
programul de activități al Casei Corpului Didactic Bucuresti în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al
Municipiului București dedicat sărbătoririi "Centenarului României Mari — 2018". Domnul director
Gabriel Vrînceanu a evidențiat în acest sens contribuția Casei Corpului Didactic București ,,care
promovează manifestări culturale și educative în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului
București și Biblioteca Centrală Universitară ,,Carol I”.

