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În acest an se împlinesc 100 de 

ani de la moartea lui Nicolae Teclu, 

chimist român de renume internațional, 

membru al Academiei Române 

(1877,1879). Cu prilejul acestui 

eveniment a fost deschis site-ul pe care-l 

semnalăm aici. 

Secțiunea din site Eu, Teclu – 

Compendiu biografic face o sumară 

trecere în revistă a câtorva momente din 

viața lui Nicolae Teclu: școala primară, 

gimnaziul, școala politehnică, cariera 

didactică din țară și de la Viena, numirea 

ca membru al Academiei Române și 

momente din activitatea sa științifică. În 

onoarea lui Nicolae Teclu Comitetul 

Național Român UNESCO promovează în 1966 aniversarea internațională a 

50 de ani de la moartea savantului, lucru care, din păcate, nu s-a mai inițiat 

și în acest an, la 100 de ani. 

În secțiunea Familia sunt enumerați câțiva dintre membrii de 

familie cunoscuți și sunt prezentate și portretele chimistului român, așa cum 

au apărut cu diverse ocazii, de-a lungul vieții lui sau ulterior. 

Cea mai bogată secțiune o reprezintă Înscrisurile. Aici regăsim 

peste 70 de articole proprii, publicate de Teclu de-a lungul vieții, pentru o 

mare parte fiind puse la dispoziție legături către site-uri unde acestea sunt 

publicate on-line în extenso. Cele mai multe dintre lucrări pot fi consultate 

                                                           
1 Col.(r). ing., Divizia de Istoria Tehnicii – CRIFST. 
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pe gallica.ro și pe dingler.culture.hu-berlin.de, două biblioteci arhivă foarte 

bine puse la punct, deschise publicului cercetător, dar și amator. Printre 

materiale poate fi regăsit și discursul susținut la primirea în Academia 

Română, publicat recent de Editura Academiei Române. Atunci când nu 

este  disponibil accesul on-line, site-ul pune la dispoziție cota BAR
2
, pentru 

consultare la bibliotecă, până când proiectul „Dacoromanica” va fi capabil 

să asigure un acces adecvat. 

În aceeași secțiune se regăsesc Memorii scrise cu diferite ocazii, 

începând cu răspunsul lui Victor Babeș la discursul de primire ca membru 

al Academiei Române, republicat de Editura Academiei Române, 

continuând cu diverse evenimente organizate la împlinirea vârstei de 70 de 

ani (Anghel Saligny, Iuliu Moisil, E. Daianu, etc), la moartea marelui 

român, la aniversarea centenarului nașterii sau la Aniversarea internațională 

UNESCO determinată de împlinirea a 50 de ani de la moartea sa. 

O altă subsecțiune pune la dispoziție câteva lucrări din epocă, cu 

tematică similară preocupărilor chimistului român, în care acesta este citat. 

O arhivă video este disponibilă, cu legături în general la canalul 

Youtube, unde se regăsesc câteva secvețe cu caracter documentar. 

În fine, în cadrul acestei secțiuni sunt disponibile on-line câteva 

documente din epocă, în general scrisori, puse la dispoziție fie prin proiectul 

CIMEC, fie de către Muzeul Casa Mureșenilor. 

O ultimă secțiune este denumită In memoriam; se regăsesc aici 

două categorii de informații: (1) pe de o parte sunt prezentate amfiteatrul 

"Nicolae Teclu" al Facultăţii de Chimie - Universitatea din Bucureşti, 

emisiuni filatelice cu acest subiect, Premiul "Nicolae Teclu" al Academiei 

Română, precum și Casa în care s-a născut Nicolae Teclu, monument istoric 

din Brașov, și (2) pe de altă parte sunt enumerate Evenimente organizate în 

onoarea marelui chimist. Unul dintre evenimente este cel organizat de 

Divizia de Istoria Tehnicii a CRIFST – Academia Română, pe 17 martie 

a.c., iar un al doilea, cu participare mai largă, este cel organizat de Muzeul 

Casa Mureșenilor și Filiala CRIFST din Brașov. 

În final de remarcat că proiectul Wikipedia a fost utilizat pentru 

promovare, fiind folosite atât paginile în limba română cât și cele în limbile 

engleză și franceză, dedicate lui Nicolae Teclu. 

 

 

                                                           
2 Biblioteca Academiei Române. 


