NOTA REDACŢIEI
Volumul de faţă este o culegere de studii şi comunicări prezentate la Sesiunea ştiinţifică de primăvară, organizată, la data de 27 mai
2009, de Divizia de Istoria Ştiinţei din cadrul Comitetului Roman de
Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) al Academiei Romane.
Această sesiune, consacrată aniversării a doua mari personalităţi din domeniul ştiinţelor biologice – Jean-Baptiste Lamarck şi Charles
Darwin, precum şi evocării a două mari personalităţi ale ingineriei româneşti – Acad. Remus Răduleţ şi ing. Nicolae Caranfil, s-a desfăşurat
în Amfiteatrul Heliade Rădulescu al Bibliotecii Academiei Romane în
prezenţa membrilor Diviziei de Istoria Ştiinţei şi a unui număr impresionant de invitaţi.
Totodată, în cadrul acestei sesiuni a fost prezentat volumul
I/2008 de STUDII ŞI COMUNICĂRI, editat de Divizia de Istoria
Ştiinţei din cadrul CRIFST cu sprijinul nemijlocit al Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi tipărit, în condiţii grafice excelente, la
Editura MEGA din Cluj-Napoca. Având în vedere impactul deosebit pe
care l-a avut această prezentare, s-a stabilit permanentizarea acestei
iniţiative, prin publicarea, într-un volum anual, a contribuţiilor membrilor DIS, precum şi responsabilităţile redacţionale.
În volumul de faţă, pe lângă materialele care au fost prezentate
în cadrul sesiunii, am considerat necesar sa omagiem trei personalităţi
din cadrul Diviziei de Istoria Ştiinţei, pentru contribuţii de excepţie în
domeniile de responsabilitate: Acad. Gleb Drăgan, preşedintele Diviziei
de Istoria Ştiinţei, care va împlini, la 19 iulie 2010, frumoasa vârstă de
90 de ani, cercetător ştiinţific I dr. Ştefan Negrea, care, la 9 noiembrie
2010, va împlini 80 de ani şi prof. univ. dr. Aurel Ardelean, care, la 4
iulie 2009 a împlinit 70 de ani.
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De asemenea, la rubrica „VARIA”, am inclus cinci studii şi comunicări prezentate de membrii Diviziei de Istoria Ştiinţei la sesiunile
ştiinţifice organizate de CRIFST, precum şi varianta integrală a studiului „Aniversări astronomice centenare”, semnat de doamna prof.
Elvira Botez, publicat cu unele lacune în text, în prestigioasa revistă
NOEMA a Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române.
Studiile sunt publicate integral, fără nicio intervenţie din partea membrilor colegiului de redacţie, care au obţinut acordul cercetătorilor pentru publicare, respectând opţiunea acestora de a publica sau nu
aparatul critic la comunicările prezentate.
Punctele de vedere şi aprecierile din comunicări aparţin în
exclusivitate autorilor, iar responsabilitatea asupra citării surselor sau
asupra comentariilor referitoare la evenimente sau personalităţi revine,
exclusiv, acestora.
Rezumatele în limba engleză au fost realizate de autori şi verificate de doamna drd. Oriana Irimia-Hurdugan, care a asigurat şi
traducerea, din limba franceză, în limba română, a studiului „J.-B.
Lamarck (1744–1829): Acum două sute de ani apărea Filosofia sa
zoologică” al prof. Yves Delange (Franţa).
Folosesc această ocazie de a-mi exprima gratitudinea şi pentru a
mulţumi în mod deosebit domnului prof. Yves Delange (Franţa), pentru
deosebita amabilitate de a încredinţa redacţiei noastre excepţionala sa
contribuţie la istoria ştiinţei, de a mulţumi tuturor colaboratorilor,
autorilor şi membrilor colegiului de redacţie care „au conspirat” la realizarea acestui volum şi, nu în ultimul rând, Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad, sponsorul, care a făcut posibilă apariţia acestuia.
Redactor-şef
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