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La începutul acestui an s-au
împlinit 175 de ani de la nașterea lui
Petru Poni, chimist, fizician, pedagog,
om politic român, întemeietorul școlii
românești de chimie, membru al
Academiei Române.
Secțiunea din site Eu, Poni –
Compendiu biografic enumeră sumar
momentele din viața lui Petru Poni:
școala primară și gimnaziul de la
Academia
Mihăileană,
educația
universitară de la Paris, apoi activitatea
pedagogică de după revenirea în țară,
inclusiv cea de redactare de manuale, și
activitatea de cercetare. Ca un semn de
recunoaștere trebuie reținut că a primit
numeroase ordine și medalii și a fost președinte al Academiei Române în
două rânduri: 1898-1901 și 1916-1920.
În secțiunea Familia sunt enumerați membri ai familiei, foarte
cunoscuți în viața științifică și culturală: soția, Matilda Cugler Poni,
Chimista Margareta Poni, fiica sa, ori Radu Cernătescu, nepotul său.
Secțiunea Înscrisuri prezintă 25 de lucări avându-l ca autor pe
Petru Poni, dar și o serie de însemnări auto-biografice, tipărite recent și
publicate on-line de periodicul Însemnări Ieșene. O parte dintre lucrările
sale au fost puse la un moment dat la dispoziția publicului prin proiectul
„Dacoromanica”. Pentru cei interesați, este menționată cota BAR 2.
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Col.(r). ing., Divizia de Istoria Tehnicii – CRIFST.
Biblioteca Academiei Române.
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În aceeași secțiune se regăsesc Memorii scrise cu diferite ocazii.
Sunt disponibile nu mai puțin de 18 lucrări memorialistice, începând din
1905, anul în care elevii săi i-au organizat o aniversare omagială la
împlinirea vârstei de 65 de ani, continuând cu cuvântările la moartea lui
Petru Poni (Țițeica, Longinescu etc) și cu importanta lucrare memorialistică
a lui D. Alexandru, și terminând cu prezentările făcute de conf. Adriana
Tăerel în cadrul diviziilor CRIFST.
Nu mai puțin de 8 înregistrări video documentare sunt menționate
de secțiunea Arhive audio-video, printre care și un reportaj cu acad. Victor
Emanuel Sahini.
O ultimă secțiune este denumită In memoriam. Până se vor
completa informații privind străzi, emisiuni filatelice, instituții de
învățământ, inclusiv Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” al
Academiei Române, de la Iași, această secțiune menționează doar
evenimentul organizat în luna ianuarie a acestui an de către Institutul „Petru
Poni”, urmat apoi de sesiunea de primăvară a Diviziei de Istoria Tehnicii a
CRIFST – Academia Română, unde s-a prezentat o lucrare despre acest
important chimist român.
Nu trebuie încheiat acest Semnal, fără a menționa volumul omagial
lansat, cu ocazia sesiunii de la Iași, de Oana Florescu şi Monica Nănescu,
muzeografi la Casa Memorială Poni – Cernătescu.
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