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ABSTRACT: This article is a short summary of the second edition of the 
National Scientific Symposium Dimitrie Ghika-Comănești – In memoriam, 
which held on the 18th of August 2012, at the Art and Ethnography 
Museum „Dimitrie Ghika” in Comăneşti as part of the activities went 
off with the Town Summer Festival. The theme of the symposium was 
„Trotuș Valley – Tradition and Culture – Cultural and scientific figures 
who worked with Dimitrie Ghika‑Comănești”
This symposium reprezents a long colaboration between the History of 
Science Division of Romanian Committee for History and Phylosophy 
of Science and Technics from Romanian Academy, „Dimitrie 
Ghika‑Comănești” Cultural and Scientific Association (ONG), „Dimitrie 
Ghika” High School, „Europe Direct Comăneşti” and Comanesti Town 
Hall, which was the major sponsor of the event.
There were sent for this event sixty‑five studies from which were pre‑
sented 25 on the folowing sections: „Scientific studies”, „Didactic” and 
„Creation”. This event gathered people from different areas: academic, 
science, medicine, art, politics, education all challegenged by the love 
for native places, ancestors and the drive for knowledge.
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Cea de a doua ediție a Simpozionului Știinţific Național „Dimitrie 
Ghika-Comănești – In memoriam”, având ca temă: Valea Trotușului – Tradiție 
și Cultură – Personalităţi culturale şi ştiinţifice care au colaborat cu Dimitrie 
Ghika-Comănești, s‑a desfășurat la Muzeul de Etnografie şi Artă „Dimitrie 
Ghika” din Comăneşti, în data de 18 august 2012. 

Simpozionul Științific Național „Dimitrie Ghika‑Comănești – In 
memoriam”, ediția a II‑a, a reprezentat o continuare a colaborării dintre 
Divizia de Istoria Știinţei a Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia 
Știinţei şi Tehnicii al Academiei Române, Asociația cultural‑științifică 
„Dimitrie Ghika‑Comănești”, Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comăneşti, 
Centrul de Informare Europeană „Europe Direct Comăneşti”, și Primăria 

1 Profesor la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika”, președinte al Asociației Cultural 
Științifice „Dimitrie Ghika‑Comănești; membru asociat al Diviziei de Istoria Științei 
a CRIFST al Academiei Române.
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Oraşului Comăneşti, încadrându‑se în programul manifestărilor organizate 
cu prilejul Zilelor Orașului Comănești. 

Foto: – Aspect din timpul manifestării – în prim plan – acad. 
Gleb Drăgan – moderatorul lucrărilor Simpozionului

Primarul orașului Comănești, d‑l ec. Viorel Miron a întâmpinat cu 
multă căldură invitații de onoare ai acestui eveniment: acad. Gleb Drăgan, 
preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Tehnice al Academiei Române; preşedinte 
al Diviziei de Istoria Ştiinţei a CRIFST al Academiei Române, Dumitru 
Murariu, membru corespondent al Academiei Române, dr. în biologie, 
Director al Muzeului Național de Științe Naturale „Grigore Antipa”, 
București, prim‑vicepreședinte al CRIFST al Academiei Române, dr. 
Magdalena Stavinschi de la Institutul Astronomic al Academiei Române, 
membru titular al Diviziei de Istoria Ştiinţei a CRIFST al Academiei, col. (r) 
dr. Valentin Marin, secretar al DIS/CRIFST, cetățean de onoare al orașului 
Comănești, col.(r) Paul Valerian Timofte, prof. univ. dr. Pompiliu Manea, 
membru de onoare al Academiei Române de Științe Medicale, prof. dr. 
Ioan Lascăr, multipla campioană de șah Elisabeta Polihroniade.

Au fost primite un număr de 65 de comunicări pentru acest eveni‑
ment din care au fost prezentate în cadrul simpozionului un număr de 25 
de lucrări pe următoarele secțiuni: „Comunicări științifice”, „Didactică” și 
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„Creație”, lucrări ce sunt publicate în numărul doi al revistei COLUMNA 
(varianta online poate fi accesată pe noul site al revistei: http://columna.
crifst.ro). Pe lângă comunicările deosebit de interesante prezentate de 
invitații la acest eveniment cultural trebuie să subliniem câteva momente 
cheie ale desfășurării sale. Printre acestea se numără: lansarea primu‑
lui număr al revistei „COLUMNA”, un proiect editorial comun al DIS/
CRIFST al Academiei Române și al Asociației cultural‑științifice „Dimitrie 
Ghika‑Comănești” și apelul civic lansat de d‑na dir. adj. al Colegiului Tehnic 
„Dimitrie Ghika” Comănești Bîlbîe Petrița în numele Asociaţiei cultural – 
ştiinţifice „Dimitrie Ghika‑Comănești” – Salvaţi Muzeul şi Palatul Ghika 
– Comăneşti! ce s‑a continuat cu strângere de semnături pentru salvarea 
palatului și muzeului.

În cadrul aceluiași eveniment a avut loc lansarea unor proiecte editori‑
ale: este vorba de cartea d‑nei prof. Maria Trandafir – „Românce remarcabile, 
mai ales în cercetare și formare profesională”, „Peregrin pe cinci continente” a 
d‑lui prof. Pompiliu Manea, „Personalități băcăuane” și „Ieșirea din lume”, 
autor Cornel Galben.

Atmosfera din Sala Coloanelor, a fost colorată într‑o manieră perso‑
nală, cu inflexiuni artistice de o mare măiestrie a penelului, prin expoziția 
de pictură a d‑nei prof. Eugenia Boteanu.

La eveniment au participat alaturi de academicieni, cadre didactice, 
medici, oameni de afaceri, artisti, scriitori, politicieni din diverse regiuni 
ale țării călăuziți de dragostea pentru locurile natale, respectul pentru 
generațiile anterioare și setea de cunoaștere.

S‑a remarcat și de data aceasta efervescența creatoare a profesorilor 
de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești, care urmăresc lărgirea 
orizontului cunoșterii și acordarea de noi valențe cognitive.

 




