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În luna august a acestui an se
împlinesc 125 de ani de la moartea lui
Emanoil Bacaloglu, om de știință cu o
pregătire multidisciplinară în domeniul
științelor exacte, chimist, fizician și mai
ales matematician. Pentru a marca acest
moment și pentru a prezenta opera
completă a acestuia a fost deschis site-ul
pe care-l semnalăm aici.
Secțiunea din site Eu, Bacaloglu
– Compendiu biografic enumeră sumar
momentele din viața lui Emanoil
Bacaloglu: școala primară, gimnaziul,
acțiunile pro-pașoptiste, perioada de
pregătire universitară de la Leipzig și
Paris, precum și perioada când s-a întors
în țară și a participat la dezvoltarea învățământului științific, atât la Școala
de Drumuri și Șosele (viitoarea Școală Politehnică), dar și la Universitatea
din București. De asemenea, sunt enumerate momentele de recunoaștere a
prestației sale științifice, Bacaloglu primind numeroase medalii, atât în țară
cât și în străinătate. În 1879 el este ales membru al Academiei Române.
În secțiunea Familia sunt enumerați membri ai familiei extinse a
savantului. Din păcate, deși literatura menționează faptul că Emanoil
Bacaloglu a fost înmormântat la cimitirul Bellu, realitatea este că locul de
veci nu este de găsit, nefiind semnalat adecvat.
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Secțiunea Înscrisuri prezintă aproape 40 de lucări avându-l ca
autor pe Bacaloglu, pentru o mare parte dintre ele fiind puse la dispoziție
legături către site-uri unde sunt publicate on-line în extenso. Cele mai multe
dintre lucrări pot fi consultate pe gallica.ro și pe babel.hathitrust.org.
Printre materiale poate fi regăsit și discursul susținut la primirea în
Academia Română, publicat recent de Editura Academiei Române. Unele
lucrări sunt stocate și de proiectul „Dacoromanica”, dar lipsa accesului online constituie o dificultate în acest moment. Pentru cazurile când nu este
disponibil acces on-line, site-ul pune la dispoziție cota BAR2, pentru
consultare la bibliotecă.
În aceeași secțiune se regăsesc Memorii scrise cu diferite ocazii, în
general după moartea acestei personalități a științei românești. De remarcat
că principalul biograf al lui Emanoil Bacaloglu a fost matematiciana Florica
Câmpan, personalitate recunoscută prin lucrările sale din domeniul istoriei
matematicii și studiul Curburii Bacaloglu.
În viitor, informații similare celorlalte site-uri create în cadrul
proiectului Muzeului Virtual al Științei și Tehnicii, precum cercetări pe pe
aceleași direcții cu cele abordate de Em. Bacaloglu, documente păstrate în
colecții din arhive și biblioteci sau înregistrări video și audio având ca
subiect viața acestuia se vor regăsi pe site.
O ultimă secțiune este denumită In memoriam. Se regăsesc aici
două categorii de informații. Pe de o parte sunt prezentate fostul amfiteatru
"Emanoil Bacaloglu" de la Universitatea din Bucureşti, desființat o dată cu
mutarea Facultății de fizică, emisiuni filatelice cu acest subiect, strada
Emanoil Bacaloglu (din București), precum și Casele Bacaloglu, monument
istoric din București. Referitor la acest ultim subiect, este regretabil că în
Lista monumentelor istorice a fost păstrată o adresă greșită de pe strada
Popa Soare (nr. 1 bis, în loc de nr. 9), ceea ce conduce la situații complet
nedorite sub aspectul păstrării acestui monument, al evidenței avizelor de
construcție sau modificare ce se dau de către autorități, sau al cuprinderii în
proiecte de refacere.
Totodată sunt enumerate și Evenimente organizate în onoarea
marelui chimist, unul dintre ele fiind cel organizat de Divizia de Istoria
Tehnicii, pe 17 martie a.c., cu participarea prof. Alexandru Jipa,
vicepreședintele Societății Române de Fizică din România.
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