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Biblioteca Județeană nu se predă: Istorie predată online
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• În ciuda măsurile impuse de pandemie, Biblioteca Județeană și-a continuat activitatea, chiar și
reuniunile din seria „După amiezi culturale” continuând, însă online. Semnarea Tratatului de la
Trianon, pe 4 iunie 1920, care a adus Transilvania României, a fost astfel aniversată printr-o
conferință online a profesorului universitar Florin Cântic.
Vasluienii obișnuiți cu seria de evenimente „După amiezi
culturale vasluiene”, organizată de Biblioteca Județeană
„Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui, pot să se bucure, în
continuare, de acestea, cu toate că se întâmplă online.
Biblioteca și-a adaptat programul măsurilor speciale
impuse de evoluția epidemiei de Coronavirus, iar acum
conferințele au loc online și pot fi urmărite pe pagina de
facebook a instituției.
„După amiezile culturale vasluiene au continuat și vor continua. Pentru a marca ziua de 4 iunie,
aniversarea semnării Tratatului de la Trianon, când s-a consfințit în plan internațional și a fost acceptat
în dreptul internațional că Transilvania aparține României, l-am avut invitat pe profesorul universitar
doctor Florin Cântic, directorul Arhivelor Statului, filiala Iași, care a conferențiat pe această temă. A
vorbit despre impactul istoric al tratatului semnat în 1920, nemulțumirile și bucuriile unora și altora, o
conferință care pentru cititorii noștri nu a putut fi decât extrem de interesantă”, a declarat Gelu Voicu
Bichineț, directorul Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui.
Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 între Puterile Aliate învingătoare în Primul
Război Mondial și Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins în Primul
Război Mondial. Tratatul a fost semnat în Palatul Marele Trianon de la Versailles de către 16 state aliate
(inclusiv România), pe de o parte, și de Ungaria, de altă parte. Tratatul a fost semnat pentru a stabili
frontierele noului stat Ungaria cu vecinii săi: Austria, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor (stat
devenit ulterior Iugoslavia), România și Cehoslovacia. Tratatul de la Trianon a făcut parte din seria
tratatelor încheiate la finalul Primului Război Mondial, celelalte fiind tratatele de pace încheiate de
Puterile Aliate cu Germania (la Versailles, în 28 iunie 1919), Austria (la Saint Germain en Laye, în 10
septembrie 1919), Bulgaria (la Neuilly, în 27 noiembrie 1919) și cu Turcia (la Sèvres, semnat la 4
iunie 1920 și repudiat apoi, fiind înlocuit cu tratatul de la Lausanne).

