NOTA REDACłIEI

Volumul de faŃă este o culegere de studii şi comunicări
prezentate la Sesiunea ştiinŃifică de primăvară, organizată, la data
de 28 mai 2008, de Divizia de Istoria ŞtiinŃei din cadrul
Comitetului Român de Istoria şi Filosofia ŞtiinŃei şi Tehnicii
(CRIFST) al Academiei Române.
Lucrările acestei sesiuni ştiinŃifice consacrate aniversării
centenarului naşterii Acad. Mihai Băcescu, prof. dr. doc.
George D. Vasiliu şi a istoricului Dumitru Almaş s-au desfăşurat în Amfiteatrul Heliade Rădulescu al Bibliotecii Academiei
Române în prezenŃa membrilor Diviziei de Istoria ŞtiinŃei şi a
unui număr impresionant de invitaŃi – membri de familie ai celor
omagiaŃi, precum şi alte personalităŃi din domeniul ştiinŃei şi
culturii.
Cele 16 studii sunt publicate integral, fără nicio intervenŃie
din partea coordonatorilor volumului, care au obŃinut acordul
cercetătorilor pentru publicare, respectând opŃiunea acestora de a
publica sau nu aparatul critic la comunicările prezentate.
Punctele de vedere şi aprecierile din comunicări aparŃin în
întregime autorilor, iar responsabilitatea asupra citării surselor
sau asupra comentariilor referitoare la evenimente sau personalităŃi revine, exclusiv, acestora.
Comunicările prezentate de dr. Gheorghe Brezeanu, dr.
Alexandru Gabriel-Marinescu, dr. Octavian Drăghici şi dr.
Şerban Milcoveanu nu au fost incluse în volum, deoarece, până la
redactarea acestuia, nu au fost trimise secretarului Diviziei de
Istoria ŞtiinŃei.
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În volum, la capitolul „Semnal editorial” sunt incluse
recenzii la trei lucrări realizate de membrii Diviziei de Istoria
ŞtiinŃei.
Traducerea rezumatelor în limba engleză a fost realizată de
autori şi de doamna lect. univ. drd. Viorela-Valentina Dima, de la
Academia de Studii Economice, căreia îi aducem mulŃumiri pentru
sprijinul acordat.
Folosesc această ocazie pentru a mulŃumi în mod deosebit
domnilor: dr. Ştefan Negrea, dr. Modest GuŃu şi dr. Iorgu
Petrescu, care au asigurat revizuirea şi corectarea textelor referitoare la Acad. Mihai Băcescu; doamnei Mariana Şenilă-Vasiliu
pentru sprijinul acordat în prezentarea materialelor referitoare la
prof. univ. dr. doc. George V. Vasiliu, domnului prof. univ. dr.
Ioan Scurtu pentru prezentarea materialelor referitoare la profesorul Dumitru Almaş şi, nu în ultimul rând, UniversităŃii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad, sponsorul, care a făcut posibilă apariŃia
acestui volum.

Redactorul volumului,
Col. (r.) VALENTIN MARIN,
Secretarul Diviziei de Istoria ŞtiinŃei

