Istoria astronomiei româneşti1
Se poate vorbi de o astronomie pe meleaguri româneşti încă din epoca civilizaŃiei
dacice, dar astronomie ştiinŃifică poate fi considerată abia din Evul Mediu şi mai ales
începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
De-a lungul a mai bine de un secol şi jumătate s-au adunat documente privind
cercetările multor astronomi români, unii bine cunoscuŃi şi peste hotare, realizate în mai
multe observatoare din România, dar poate mai puŃin cunoscute decât ar fi meritat.
De la unii s-au păstrat documente, fotografii, lucrări, de la alŃii abia dacă s-a salvat
câte ceva.
Eforturile noastre au fost concentrate în salvarea a ceea ce s-a păstrat pe un DVD
care poate fi folosit în fond ca o bibliotecă on-line.
Sunt incluse 35 de personalităŃi cu prezentarea lor, fotografii, documente si mai
ales lucrări. Faptul ca cele mai multe au fost publicate în franceză sau engleză face ca
acest DVD să poată fi folosit şi de cercetători din străinătate, chiar dacă nu ştiu limba
română. Pot fi astfel consultate articole, teze de doctorat sau chiar şi cărŃi la care, uneori
când volumul acestora este mare, am inserat doar coperta şi tabla de materii. Cu alte
cuvinte, o adevărată bibliotecă.
Desigur, fişele astronomilor nu corespund importanŃei lor pentru cercetarea
ştiinŃifică ci cantităŃii de informaŃie pe care am avut-o de la fiecare.
Pot fi găsite în DVD, de asemenea, opt observatoare din România, cu diverse
prezentări ale lor, documente sau fotografii.
Nu am omis nici cele două evenimente care au marcat astronomia românească :
eclipsele totale de Soare vizibile din România, cea de la 15 februarie 1961 şi mai ales cea
de la 11 august 1999, al cărei maxim a fost în România.
În fine, DVD-ul cuprinde lista periodicelor şi o bogată bibliografie despre
astronomia românească, în română, engleză sau franceză.
MulŃumim tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui DVD, de la cea
tehnică datorată lui Liviu Şerbănescu până la colecŃionarea documentelor: Elvira Botez,
Ciprian ChiruŃă, Ladislau Farkas, Cătălin Galeş, Tiberiu Oproiu, Petre Popescu. Un gând
pios pentru cea care a fost Rodica Roman.
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