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ABSTRACT: The article represents an account of the 24th
International Congress of History of Science, Technology and
Medicine, which took place in Great Britain between July 22 and
28, 2013. The author writes about the sections of the Congress
and the participants, and gives details about the book exhibition which reunited publications from prestigious international
publishing houses. Last but not least, the paper lists some of the
topics debated during the General Assembly of the International
Association of Hydrological Sciences (IAHS).
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Cel de al 24-lea Congres International de Istoria Științei, Tehnicii și
Medicinei, cel mai mare în domeniu, având loc la fiecare cinci ani, a fost
organizat de către Universitatea din Manchester, Marea Britanie, între
22–28 iulie 2013.
La congres au participat aproximativ 1.750 specialiști din foarte
numeroase domenii de activitate, cuprinzând 1.600 comunicări științifice
individuale susținute în 434 sesiuni tematice; printre aceștia s-au numarat și 9 români, istorici ai științei și tehnicii: dr. biol. A.S. Bologa, dr.med.
O. Buda, dr. S. Corneanu, C. Dobos, prof. dr. ing. E. Helerea, prof. emer.
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dr. ing. A. Herlea, L.M. Jinga, C. Oghina-Pavie, prof. dr. fiz. L. A. Sofonea
– președintele Subcomitetului CRIFST Brasov.
Deschiderea congresului, care a avut loc în auditoriul Universității
din Manchester, de cca 2.000 de locuri, a fost făcută de către prof. Liu Dun,
președintele Uniunii Internaționale de Istoria și Filosofia Științei (IUHPS)
/ Divizia de Istoria Științei și Tehnicii (DHST) din China, prof. Nancy
Rothwell, președinte și vicecancelar al Universității din Manchester, dr.
Sally Horrocks de la Universitatea din Leicester / Societatea Britanică
de Istoria Științei, dr. Hasok Chang de la Universitatea din Cambridge
cu comunicarea “Putting science back in History of Science” în care, printre
altele a precizat motivele pentru care ne preocupa istoria cu aplicații la
istoria științei, și anume pentru «a descrie, înțelege, utiliza, depăși și aprecia trecutul» precum și unul dintre cei doi copreședinți/coorganizatori ai
congresului – conf. dr. James Sumner de la Universitatea din Manchester.
De-a lungul întregii săptămâni au urmat manifestări variate – de la
ședințe plenare, simpozioane, sesiuni, ședințe de comitete, sesiuni speciale, până la evenimente publice – recepții, vizite și excursii.
Rezumate ale lucrărilor congresului au fost difuzate zilnic.
În decursul congresului a fost deschisă a expoziție permanentă de
carte cu participarea unor edituri științifice de prestigiu printre care
Cambridge University Press, Chicago Journals, Johns Hopkins University
Press, Manchester University Press, Maney Publishing, Palgrave
MacMillan, Pickering & Chatto Publishing, Royal Society Publishing,
Springer; la standul colectiv 11 a fost expus si volumul „Places, People,
Tools: Oceanography in the Mediterranean and Beyond”, contribuții la cel
de-al 8-lea Congres Internațional de Istoria Oceanografiei (ICHO VIII)
din 2008, publicat de Stațiunea Zoologică Marină „Anton Dohrn” din
Napoli / Italia, de către C. Groeben (sub red.), 496 pp, 172 ilustratii, 2013,
ISBN 978-88-7431-621-2, care cuprinde și articolul „Ioan Borcea and the
first Romanian Marine Zoological Station at Agigea (1926)” (A.S. Bologa, A.F.
Bologa. F. Charlier).
Cu ocazia participării la congres a fost înaintată Presedintelui IUHPS,
prof. L. Dun, adresa Academiei Române / CRIFST nr. 1. 752/06.06.2013
privind compoziția CRIFST în prezent, în vederea actualizării paginii web
a IUHPS / DHST.
În sesiunea științifică SO25-A.B,C „Headwinds through the Iron
Curtain: fundamental and applied sciences in Communist Eastern
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Europe”, condusa de d-nele Luciana M. Jinga (Institutul de Investigare
a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc) și Cristiana
Oghina Pavie (Universitatea din Angers / Franta), în care au fost înscrise
10 comunicări, a fost susținută și lucrarea „Biology under Romanian communist rule: preserving professional ethics” (A.S. Bologa).
Sesiunea tematică S108-A,B,C, dedicată științelor mării și privind
„Knowledge at work in the Oceans of the world: observations and instruments”,
a fost condusă de către președintele Comisiei de Oceanografie Walter Lenz
(Germania).
În cadrul Adunării Generale a Academiei Internaționale de Istoria
Științei (IAHS), care s-a desfășurat tot în cadrul congresului, au fost abordate urmatoarele chestiuni:
– comemorarea membrilor decedați;
– aclamarea membrilor aleși în urma adunarii generale anterioare
(2009);
– proclamarea rezultatelor alegerilor de Birou de către președintele
E. Knobloch;
– raport asupra situației Academiei de către R. Halleux, secretar
perpetuu;
– raport asupra finanțelor Academiei de către P. Radelet-de Grave,
trezorier;
– raport asupra publicațiilor Academiei de către R.H.;
– vot global asupra noului statut;
– diverse.
Prof. dr. ing. A. Herlea, profesor emerit al Universității Tehnologice
Belfort-Mont-Beliard, a sugerat IAHS să transmită Guvernului României
o scrisoare de susținere a necesității salvării patrimoniului național de o
valoare exceptională de la Roșia Montană.
Congresul, organizat extrem de conștiincios și eficient din toate punctele de vedere, s-a încheiat, după cina oficială oferită la Clubul de fotbal
Manchester United, după vizitarea stadionului Old Trafford, în 27 iulie, a
doua zi, o dată cu acordarea premiilor tânărului cercetator de catre BSHS.
Urmatorul congres al UIHPS va avea loc în Brazilia, în anul 2017.

