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Circulară

În ziua de 24 mai 2014 s-a desfășurat la Craiova reuniunea Consiliului Național al Societății de
Științe Istorice din România, la care au participat membrii Biroului Național Executiv, ai Comisiei
de Cenzori și reprezentanții a 20 de filiale. Potrivit ordinii de zi anunțate, președintele Societății,
dl. Bogdan Murgescu, a prezentat raportul anual de activitate, în care a evidențiat succesul Școlii
de Vară din 2013, organizată la Cluj-Napoca, și îmbunătățirea conținutului revistei „Studii și
articole de istorie”. Totodată, s-a făcut o informare despre ediția din 2014 a Școlii de Vară,
organizată la Galați în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos”. Detalii despre acest
eveniment, incluzând informații privind înscrierea, se găsesc în invitația atașată acestei circulare.
În urma prezentării raportului Comisiei de Cenzori, s-a luat hotărârea ca filialele Dolj, Galați și
Brăila să fie scutite de livrarea cotei de 40% din cotizații la fondul național, dat fiind că au
organizat Consiliul Național și Școala de Vară ale SȘIR. De asemenea, în vederea unei mai bune
activități financiare a SȘIR, s-a luat decizia să se substituie operațiunile prin mandat poștal cu
transferul bancar, iar plata exemplarelor revistei „Studii și articole de istorie” comandate și
primite prin poștă să fie făcută în sistem ramburs. Corespondența cu privire la achiziționarea
revistei „Studii și articole de istorie” se va face cu trezorierul Societății, doamna Angela Bălan
(tel: 0723633754, e-mail: angela.balan@yahoo.com ). Prețul unui exemplar este 25 lei.
În cadrul dezbaterii cu privire la formele de motivare a membrilor SȘIR și antrenarea diverselor
categorii de vârstă în activitățile Societății, reprezentanții filialelor au accentuat importanța
organizării evenimentelor adresate elevilor și studenților (conferințe, concursuri, excursii etc.) și a
cooperării cu instituțiile de învățământ și de cultură locale în scopul organizării unor manifestări
științifice și culturale mai ample. Pentru atragerea tinerilor se impun promovarea SȘIR pe rețelele
de socializare de pe internet și cooptarea lor în conducerile filialelor. Doamna Iulia Bulacu și dl.
Paul Dominte au făcut cunoscut proiectul unei reviste naționale de istorie locală, care să atragă în
special contribuții ale elevilor și profesorilor din învățământul preuniversitar.
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