
"Și eu am făcut Unirea ! 
Reflectarea evenimentelor legate de Marea Unire în presa locală a vremii" 

 
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu derulează pe parcursul anului 2018 un proiect de promovare a Centenarului Marii Uniri de la 1918. 

Cofinanţat de Consiliul Judetean Sibiu prin Agenda comunitară 2018 ( contract de finanțare nr. 100/14.05.2018 ). 

  



Rezumatul proiectului: 

Formarea Statului Național Unitar Român a fost impusă de comunitatea de neam și de limbă existentă în toate provinciile țării, de comunitatea de 

viață economică și culturală, de identitatea intereselor și aspirațiilor tuturor românilor. În Transilvania secolului al XVIII-lea, pe lângă trezirea 

conștiinței naționale refletâctată în tipăriturile românești, s-a produs o mișcare revendicativă, care a luat treptat un caracter coștient și direct 

național și a devenit permanentă. Intrarea României în Primul Război Mondial, alianțele realizate sub Regele Ferdinand al României, au condus la 

sfârșitul războiului la recunoașterea granițelor României mari de către Marile Puteri. Românii majoritari, în provincii separate înainte de 1918, pot 

să învețe în propria limbă din ciclul primar și liceal până la studiile superioare în cadrul Universităților care folosesc aceeași limbă română. 

 

Proiectul urmărește accesarea reflecției tinerilor cu privire la descrierea evenimentelor legate de Marea Unire în presa locală a vremii, prezentate și 

dezbătute în cadrul unor work-shop-uri. De asemenea se are în vedere instruirea tinerilor pentru realizarea de buletine informative denumite 

„Foaia Unirii”. Proiectul implică efectiv participarea tinerilor în recrearea atmosferei epocii, prin lectură publică, purtarea de costume populare și 

ținerea la zi a evenimentelor din anul 1918; apoi, distribuirea buletinelor informative „Foaia Unirii” în școli și licee sibiene și utilizarea lor în cadrul 

orelor de istorie. 

Nu în ultimul rând, proiectul va contribui la constituirea unei colecții digitale, sub denumirea „Centenarul Marii Unirii”, în Biblioteca Digitală. 

Pentru studiul și cercetarea documentară se va accesa memoria la istorie locală și națională, se vor consulta monografii și publicații periodice, 

comsemnări și mărturii apărute înainte de evenimentul Unirii și din anii urmărori procesului istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite 

de români s-au unit în cuprinsul aceluiași stat național, România. 

 

Durata desfăşurării evenimentului sau proiectului şi data (este obligatoriu a fi trecută perioada exactă de desfășurare a evenimentului): 15 iunie – 

15 decembrie 2018 

 

Locaţia principală : Sediul Bibliotecii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. 

 

 
Biblioteca ULBS, iunie 2018 

  



Descrierea proiectului 

 

Anul 1918 reprezintă piatra de temelie a Statului Național Unitar Român, moment istoric pe care dorim să-l celebrăm prin încercarea de 

conștientizare, în rândul tinerilor, a însemnătății acestuia. 

Astfel, ne propunem, ca pe baza publicațiilor periodice vechi, să reconstituim buletine infomative denumite Foaia Unirii care să conțină texte 

apărute în presa vremii. Tinerii vor fi implicați în recrearea atmosferei epocii, pornind de la imagini din trecut și creând cadrul pentru lecturi publice 

ale acestor foi. În același timp, într-un cadru informal, atragem tinerii către biblioteci, arhive și documentare. Considerăm că aceste buletine 

informative ar putea fi utile în școli și licee, venind ca material didactic auxiliar în sprijinul profesorilor de istorie. Rezultatul proiectului va fi trimis, 

în format electronic, școlilor și liceelor din județul Sibiu. 

În încercarea de valorificare a patrimoniului nostru istoric și cultural local vom crea un album dedicat Marii Uniri, în format electronic, ce va fi 

distribuit la nivel local și național. 

În vederea prezervării acestui patrimoniu ne propunem constituirea unei colecții digitale (cu acces liber), sub denumirea Centenarul Marii Uniri, ce 

se va putea consulta accesând Biblioteca Digitală a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. 

 

Obiectivele proiectului: 

1. Cunoașterea semnificațiilor istorice legate de Marea Unire pentru Transilvania ca provincie și pentru România ca țară; 

2. Aducerea de soluții alternative de educație istorică și cetățenească, prin folosirea de mărturii și memorii prinse în presa vremii; 

3. Distribuirea de materiale didactice auxiliare legate de Marea Unire pentru desfășurarea orelor de istorie din școală: 100 albume distribuite pe 

suport electronic. 

4. Realizarea unei foi de parcurs a Marii Uniri intitulată Foaia Unirii în format A4, față-verso, color, laminată, pentru distribuire în toate școlile din 

județul Sibiu: 200 exemplare. 

 

Obiective pe termen mediu sau lung: 

1. Atragerea tinerilor din școli sibiene spre cunoașterea istoriei locale și integrarea acesteia în istoria națională cu tema Centenarul Marii Uniri; 

2. Stimularea voluntariatului prin implicarea tinerilor în activitățile desfășurate în cadrul proiectului; 

3. Constituirea unei colecții bibliografice, cu resurse documentare, pe tema Marii Uniri. 

 

Planificarea activităților: 

Etapa I: Informare, documentare, culegere date. Perioada: aprilie – august. 

Etapa II: Scanare, digitizare, prelucrare digitală, editare Foaia Unirii. Perioada: iunie – octombrie. 

Etapa III: Organizarea de întalniri de tip work-shop și seminar cu elevii de la școli din județ pentru lectura publică și documentară, familiarizarea cu 

munca documetară. 



        Perioada: septembrie, noiembrie. Aceste acțiuni se vor desfășura în cadrul evenimentului Noaptea cercetătorilor (septembrie) și a celui de 

deschidere a Centenarului Marii Uniri (noiembrie). 

Etapa IV: Crearea unei colecții digitale. 

Etapa V: Închiderea proiectului: eveniment de prezentarea rezultatelor și lansarea albumului (în format electronic și print pe hârtie) și a colecției 

digitale. 

            Perioada: decembrie. 

  



 



Activități cuprinse in cadrul proiectului 

 

Etapa I: Informare, documentare, culegere date. Perioada: iunie – august. 

 

Etapa II: Scanare, digitizare, prelucrare digitală, editare Foaia Unirii. Perioada: iulie – octombrie. 

 

Etapa III: Organizarea de întalniri de tip workshop și seminar cu elevii de la școli din județ pentru lectura publică și documentară, familiarizarea cu 

munca documetară. 

     Perioada: septembrie, noiembrie. Aceste acțiuni se vor desfășura în cadrul evenimentului Noaptea cercetătorilor (septembrie) și a celui de 

deschidere a Centenarului Marii Uniri (noiembrie). 

 

Etapa IV: Crearea unei colecții digitale. 

 

Etapa V: Închiderea proiectului: eveniment de prezentarea rezultatelor și lansarea albumului (în format electronic și print pe hârtie) și a colecției 

digitale. 

            Perioada: decembrie. 

 
Biblioteca ULBS, iunie-noiembrie 2018 
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Primele activități cuprinse în cadrul proiectului 

 

Etapa I: Informare, documentare, culegere date. Perioada: iunie – august. 

Etapa II: Scanare, digitizare, prelucrare digitală, editare Foaia Unirii. Perioada: iulie – octombrie. 

 

Rezultatele activității sunt materialele digitale obținute prin scanare, încărcate in Biblioteca Digitala în colecția dedicată: 

 Centenar 1918-2018 - Publicatii periodice 

 

Cateva documente-mostre de documentare: 

(preluate din "Romania - Documentele Unirii 1918 - Album"; Bucuresti, Arhivele Statului Romania; Editura Fundatiei Culturale Romane, 1993) 

 

 

http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/2010/browse?type=title&submit_browse=Title


 

 
Consiliul Dirigent al Transilvaniei – Foto: Arhivele Nationale Sibiu 



 
Delegatia din Poiana Sibiului la Marea Unire 



  

Marea Adunare Nationala de la Blaj, 1918 



 
Marea Adunare Nationala de la Blaj, 1918 (color) 



 Biblioteca ULBS, decembrie 2018 



Activități cuprinse in cadrul proiectului 
 
Etapa III: Organizarea de întalniri de tip workshop și seminar cu elevii de la școli din județ pentru lectura publică și documentară, familiarizarea cu 

munca documetară. 

        Perioada: septembrie, noiembrie. 

 

1. Prima acțiune s-a desfășurat în cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor (28 septembrie) 

 

2. A doua acțiune - de deschidere a Centenarului Marii Uniri (7 noiembrie). 

 

Miercuri, 7 noiembrie, s-a desfășurat cea de-a doua etapă în cadrul proiectului Și eu am facut Unirea! Reflectarea evenimentelor legate de Marea 

Unire în presa locală a vremii, finanțat de către Consiliul Județean Sibiu și derulat de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, prin Biblioteca 

Universitară. 

 

Elena Mărginean, Liliana Oprescu și Camelia Volosciuc, din partea organizatorilor, împreună cu elevii clasei a V-a B a Colegiului Național 

"Gheorghe Lazăr", îndrumați de Mihaela Tomescu și Marinela Rusu, au reconstituit prin materiale documentare și lectură publică atmosfera din jurul 

datei de 1 Decembrie 1918, când peste 8.000 de oameni din părțile Sibiului au fost prezenți la Alba-Iulia pentru a-și exprima voința ce împlinea 

speranțele seculare ale românilor de pe ambii versanți ai Carpaților. 

 

Acum, ca și atunci, participanții au citit alocuțiuni ale liderilor politici, mesaje de susținere, poezii emoționante și și-au exprimat bucuria și 

recunoștința pentru faptele înaintașilor. Într-o atmosferă de entuziasm  și sărbătoare, a fost prezentat numarul 2 al Foii Unirii editată în cadrul acestui 

proiect, iar elevii au primit diplome de unioniști, scopul acțiunii fiind acela de a le oferi o altă manieră de a învăța istoria neamului și de a contribui la 

creșterea conștiinței unității naționale. 

 

In continuare sunt pozele: 

 

file:///D:/BU_web_2022/news/2018_unirea.htm


 
 

 



 
 

 

 

 



 

  



 
 

  



 



 

 

Biblioteca ULBS, noiembrie 2018 



 
 

Și eu am făcut Unirea! Reflectarea evenimentelor legate de Marea Unire în presa locală a vremii 

Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Sibiu prin Agenda Comunității, nr.contract 100/14.05.2018. 

 

Activitatea finala: Închiderea proiectului, eveniment de prezentarea rezultatelor și lansarea albumului 

 

Biblioteca ULBS a găzduit miercuri, 12 decembrie 2018, evenimentul de încheiere a proiectului "Și eu am făcut Unirea! Reflectarea evenimentelor 

legate de Marea Unire în presa locală a vremii". 

Echipa de proiect a prezentat publicațiile care au rezultat în urma etapei de documentare: un album, două numere din Foaia Unirii, un cd-rom și 

colecția constituită în Biblioteca Digitală a ULBS. 

De asemenea, s-au adus mulțumiri tuturor partenerilor implicați în reușita proiectului. 

 



Despre proiect: 

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Asociația Ecomuzeul Regional Sibiu 

Echipa din cadrul Bibliotecii ULBS care a asigurat desfăşurarea proiectului: 

- Lector univ.dr. Rodica Maria VOLOVICI, Coordonator proiect 

- Cercetător științific dr. Gudrun-Liane ITTU – informare, documentare 

- Cercetător științific dr. Constantin ITTU – informare, documentare 

- Elena MĂRGINEAN, expert financiar în relația cu Serviciul economic informare, documentare, culegere date, prelucrare metadate, întâlniri cu 

elevii de la școli din județ 

- Camelia VOLOSCIUC – informare, documentare, culegere date, prelucrare metadate, întâlniri cu elevii de la școli din județ 

- Liliana OPRESCU – informare, documentare, culegere date, scanare, prelucrare digitală, editor și layout Foaia Unirii și Album 

- Riana BUCȘĂ – prelucrare metadate 

- drd. Cristina PÂRVU – relații cu mass-media 

- Ioan VIȘA - creare colecție digitală (site-ul proiectului) 

 

Mulțumim tuturor ! 

Mai multe informatii despre proiect gasiti pe site-ul dedicat: bcu.ulbsibiu.ro/100_Romania/ 

  

http://bcu.ulbsibiu.ro/100_Romania/


 

Închiderea proiectului, eveniment de prezentarea rezultatelor și lansarea albumului, 

12 decembrie 2018 

 



 

 

  



 

Echipa proiectului 

 

 



 

 

 



Afisul proiectului 



 

 

Publicații de prezentare si diseminare în cadrul proiectului: 

 

Foaia Unirii, Nr.1 septembrie 2018 

  



 



 



Informații de contact 

 

Echipa de implementare a proiectului: 

 

Manager: Dr. Rodica Maria VOLOVICI 

 

Coordonator proiect: Dr. Constantin ITTU  

 

Coordonator cercetare-documentare: Dr. Gudrun-Liane ITTU 

 

Prelucare metadate: Elena Mărginean, Camelia Voloșciuc, Liliana Oprescu 

 

Promovarea proiectului & relatii publice: Drd. Cristina Parvu 

 

Coordonator IT: ing. Ioan Vișa 

 

Biblioteca ULBS - e-mail : bcu@ulbsibiu.ro 

 

Adrese: 

 

Corespondenta: 

Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu - Biblioteca 

Blvd. Victoriei nr.10 

550024, Sibiu, Romania 

 

Adresa fizica: 

Biblioteca ULBS 

str. Lucian Blaga, no.2A, Sibiu 

Telefon: +40 269 446077 / +40 269 211056 

Fax: +40 269 441010 

mailto:bcu@ulbsibiu.ro

