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Zilele Andrei Şagunareprezintă titlul generic al unei suite de manifestări de cultură românească
şi spiritualitate ortodoxă desfășurate anual la Sfântu Gheorghe şi în alte localităţi ale judeţului
Covasna, în onoarea marelui patriot român transilvănean care a fost Sfântul Mitropolit Andrei
Șaguna, anunță Biroul de presă al Centrului European de Studii Covasna-Harghita într-un
comunicat de presă, preluat de Romanian Global News.

Evenimentul a debutat în vara anului 1993, din inițiativa Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna"
din Sfântu Gheorghe. După înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei,
manifestările au continuat an de an, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioan, azi Mitropolitul
Banatului, iar din anul 2015 a Preasfințitului Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei.

La organizarea activităților cuprinse sub egida Zilele Andrei Şagunas-a asociat, de la debut,
Centrul European de Studii Covasna-Haghita, care a devenit principalul coordonator al
manifestării, precum și alte organizații și instituții active în promovarea culturii și valorilor
românești, la nivel local și regional: Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae
Colan", Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Despărţământul ASTRA Covasna-Harghita,
Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Asociația Ștefadina București ș.a.

Programul unei ediții anuale a Zilelor Andrei Şagunacuprinde, de regulă, simpozioane,
dezbateri, expoziţii documentare, evocări ale unor personalităţi ale culturii şi spiritualităţii
româneşti – manifestări care se regăsesc și în Programul ediției 2019. La fiecare ediție,
manifestările încep la statuia Sfântului Mitropolit Andrei Şaguna din Sfântu Gheorghe, cu
evocări şi depuneri de coroane şi jerbe de flori în memoria membrilor societății civile românești
și continuă la Punctul muzeal Prima Şcoală Românească din Sfântu Gheorghe, din cadrul
Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, la Muzeul Spiritualității Românești de la Catedrala
Ortodoxă din Sfântu Gheorghe și la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae
Colan".

Programul ediției din acest an cuprinde simpozioanele România, pavăză în calea pătrunderii
bolșevismului spre Europa și Pagini de istorie și cultură românească, expozițiile Medalii şi
insigne realizate în anul 2018 dedicate Centenarului Marii Uniri, autor prof. Vilică Munteanu și
Noi apariții editoriale privind istoria localităților din sud-estul Transilvaniei, lansări și prezentări
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de cărți, printre care anuarul Acta Carpatica, nr. 5/2018, reeditarea volumului Românii și secuii,
de Ion I. Russu și prezentarea Colecției România. Marea Unire 1918-2018, 100 de cărți, Ioan
Scurtu – coordonator, realizată de Editura TipoMoldova Iași (un număr al colecției, cuprinzând
170 de volume, va fi donat Bibliotecii Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae
Colan").

Anual, un loc semnificativ este ocupat în programul Zilelor Andrei Şagunade Colocviul naţional
al Grupului de cercetare „I.I. Russu" pentru studiul sud-estului Transilvaniei. În 2019, colocviul
prilejuiește dezbaterile Noi cercetări privind istoria şi cultura românilor din sud-estul
Transilvaniei și Savantul I.I. Russu – promotor al cercetării relațiilor româno-secuiești. Ca și la
celelalte ediții, nu în ultimul rând, reuniunea va include ceremonia deînmânare a premiilor „I.I.
Russu", ediţia 2019.

În programul fiecărei ediții a Zilelor Andrei Şagunaare loc festivalul folcloric Nedeia Sânpetrului,
serbare câmpenească anuală care, inițial, a avut loc în Poiana Nedeii(km. 4 spre Vâlcele), iar în
ultimii ani este organizată în localitatea Vâlcele, de către Primăria şi Consiliul local Vâlcele. La
Nedeia Sânpetrului participă artişti profesionişti şi formaţii folclorice româneşti de prestigiu din
judeţele Covasna, Hunedoara, Harghita, Brașov. Ultimul act al ediției din acest an, are loc la
Casa Memorială „Romulus Cioflec" din Araci, din cadrul Muzeului Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni, sub genericul La umbra nucului bătrân.

Manifestările culturale și științifice, din cadrul ediției din acest an a Zilelor Andrei Şaguna, sunt
onorate de personalități distinse ale vieți publice românești: profesori universitari, cercetători,
istorici, etnografi, sociologi, muzeografi, arhiviști, scriitori, preoți, profesori și alți oameni de
cultură, din principalele centre culturale ale țării și din localități ale județelor Covasna și
Harghita.

Cele XXVI de ediţii ale Zilelor Andrei Şaguna, desfășurate până în prezent la Sfântu Gheorghe,
Araci, Vâlcele și alte localități din județul Covasna, au consacrat o manifestare de cultură şi
spiritualitate românească devenită tradiţională, care asigură cadrul necesar dezbaterii unor
probleme de istorie locală şi de actualitate vizând preocuparea pentru prezervarea şi afirmarea
culturii româneşti şi convieţuirea interetnică în Arcul intracarpatic, precum şi un bun prilej de
trăire în comuniune şi revitalizarea tradiţiilor culturale româneşti din judeţul Covasna.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Guvernului României, prin Secretariatul General al
Guvernului.
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