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SĂRBĂTORIREA PROFESORULUI

DR. DOCENT ION T. TARNAVSCHI

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII VÎRSTEI DE 80 DE ANI

La 8 decembrie 1984 în cadrul unei întâlniri colegiale a fost sărbă-
torit profesorul I. T. Tamavsfchi 1a împlinirea vîrstei de 80 de ani.

Această manifestare a fost organizată de către Grădina botanică a

Universităţii din Bucureşti în colaborare cu Secţia de botanică a Socie-

tăţii de Ştiinţe Biologice din România şi Catedra de biologie vegetală a

Facultăţii de biologie a Universităţii din Bucureşti.
Adunarea a fost condusă de un prezidiu din care au făcut parte :

prof. dr. lon Anghel, preşedintele Societăţii de Ştiinţe Biologice din

România ; prof. dr. С. Tom a, de 1a Universitatea „Al. I. Cuza" din laşi ;

| prof, dr. O. Raţiu, [ directorul Grădinii botanice din Cluj-Napoca ; prof.

dr .doc. E. Ţopa de 1a Grădina botanică din laşi ; prof. dr. doc. I. T. Tar-

navschi ; conf. dr. M. Andrei, de 1a disciplina de morfologia plantelor

a facultăţii de biologie din Bucureşti, preşedintele Secţiei de botanică a

Societăţii de Ştiinţe biologice din România ; conf. dr. Doina Ivan, decanul

facultăţii de biologie a Universităţii din Bucureşti ; prof. dr. doc. M. Păun,

de 1a Universitatea din Craiova ; biolog principal V. Diaconescu, direc-

torul Grădinii botanice a Universităţii din Bucureşti.

Declarind adunarea deschisă, conf. dr. M. Andrei a dat ouvîntul

prof. dr. lon Anghel. în ouvîntarea sa, vorbitorul a remarcat că eveni-

mentul sărbătoririi venerabilul profesor se desfăşoară în condiţiile deo-

sebit de favorabile care au fost create în ţara noastră pentru dezvoltarea

ştiinţei şi învăţămîntului.

Referindu-se apoi 1a Societatea de Ştiinţe Biologice, prof. I. Anghel

a arătat că prof. I. T. Tarnavsicihi a fost, de 1a înfiinţarea acestei socie-

tăţi în 1949 şi pînă în 1983, preşedintele Secţiei de botanică a societăţii

şi vicepreşedintele ei, iniţiind şi participând 1a numeroase acţiuni.

în noua sa structură, Societatea de Ştiinţe Biologice va trebui să

dea dovadă de iniţiativă, şi să demonstreze, în continuare, opiniei publice
că biologia a fost, este şi va fi o ştiinţă fundamentală, ce şi-a pus tot
mai mult amprenta asupra dezvoltării agriculturii, silvicultării şi medi-

cinii. De salturile calitative ale acestei ştiinţe depind, în parte, asigu-
rarea unei sănătăţi robuste a oamenilor, precum şi succesul celorlalte
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ştiinţe aplicate ce vor contribui 1a victoria revoluţiei agrare în patria
noastră. Cerinţele acestea majore au fost formulate, cu fiecare prilej, de

secretarul general a Partidului Comunist Român, preşedintele ţării,

tovarăşul Nicolae Ceauşescu.

După ce a menţionat o serie de manifestări ce vor trebui геlиаlэ în

cadrul Societăţii de Ştiinţe biologice, preşedintele acesteia s-a referit 1a

valoarea ştiinţifică a lucrărilor de anatomie, citologie, embriologie şi

morfologie ale profesorului I. T. Tarnavschi şi 1a activitatea sa rodnică

şi prestigioasă desfăşurată ca director al Grădinii botanice a Universităţii
din Bucureşti.

în încheiere, prof. dr. I. Anghel a arătat că această preocupare de

a sărbători pe dascălii noştri, făcînd cunoscută activitatea lor dedicată

slujirii ştiinţei şi învăţămîntului este bine să intre în tradiţie.

în continuare, au luat cuvîntul colaboratori şi discipoli, botanişti de 1a

universităţile din Bucureşti, Cluj-Napoca, laşi, Craiova, Staţiunea tine-

rilor naturalişti, Grădina botanică din Jibou, Institutul Central de biologie,
Arboretul Maoea — Arad. Prieteni şi personalităţi ce nu au putut lua

parte 1a această manifestare au trimis scrisori şi telegrame de felicitare

sărbătoritului.

în luările lor de cuvînt, participanţii 1a adunare au scos în evidenţă

multiplele activităţi ale profesorului şi contribuţia sa remarcabilă în

domeniul ştiinţei şi învăţămîntului.

Volumul de faţă cuprinde, în prima parte, textele integrale ale acestor

luări de cuvînt, iar în partea a doua, lucrări ştiinţifice originale, bio-

grafii şi recenzii.

LE PROFESSEUR lON T. TARNAVSCHI A ÉTÉ FÈTË

POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE SES 80 ANS

Le 8 décembre 1984, à l'ocassion d'une réunion collégiale, le pro-

fesseur I. T. Tairnavschii a été fêté pour raccompliissement de ses 80 ans.

C'est le Jardin botanique de l'Université de Bucarest en collabo-

ration avec la Section de botanique de la Société de Sciences biologiques
de Roumanie et de la Chaire de Biologie végétale de l'Université de

Bucarest qui a eu l'initiative de cette manifestation.

De la part du presidium d'honneur, élu dans le cadre de la mani-

festation, c'est le professeur lon Anghel, le président de la Société des

Sciences biologiques de Roumanie, qui a prononcé les paroles d'ouver-

ture. A la suite, la parole a été passée aux collaborateurs, aux disciples,
aux botanistes des universités de Bucarest, C.uj-Napoca, Craiova, de

même que de la Station des jeunes naturalistes — Jardin botanique de

Jibou, de l'lnstitut Central de biologie, d'Arboret Macea-Arad etc.

De nombreux amis et des personalstes ont mis en evidence les

multiples activités du professeur et sa remarcable contribution dans le

domaine de la science et de l'enseignement.

En conclusion, le professeur fêté a remercié à ceux quà étaient

présents pour le témoignage de considération et de sympathie manifestés
à l'occasion de cette réunion.


