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CUVÎNT DE ÎNCHEIERE

Mulţumind tuturor, spun că realizarea acestei manifestări, aşa гиги

a decurs, este truda personalului 1a Grădina botanică a Universităţii
din Bucureşti, care s-a străduit să organizeze prezentarea îndelungatei
mele activităţi 1a Grădina botanică, 1a Catedra de morfologia plantelor
şi 1a Societatea de Ştiinţe biologice din România.

Reuşita strădaniei, s-a concretizat în participarea largă a tuturor

botaniştilor şi prietenilor mei 1a această .întîlnire unde s-a evidenţiat
contribuţia mea modestă 1a înflorirea acestei instituţii după dezastrul

din 4 aprilie 1944 şi pînă în prezent, perioadă care a cunoscut cîteva

etape mai importante.
în primul rînd, vreau să vă mulţumesc din inimă tuturor persoanelor

care au arătat, chiar ,pe scurt, felul şi domeniile în care am lucrat făcînd

ca această instituţie să prospere şi să ajungă acolo unde trebuia, deve-

nind o „cază verde" în mijlocul Bărăganului.
Nu pot să omit gestul universităţilor din Cluj-Napoca, a celei din

laşi — ca cea mai veche universitate din ţară care prin scrisoarea adre-

sată şi respectiv diploma emisă cinstesc contribuţia noastră ştiinţifică în

specialitate ; nu mai puţin elocventă a fost atiftadinea universităţii din

Craiova, a Institutului Central de Biologie din Bucureşti precum şi Sta-

ţiunii tinerilor naturalişti şi a Grădinii botanice din Jibou. Prin luările

lor de cuvînt, reprezentanţii acestor instituţii au scos în evidenţă stră-

dania noastră în cadrul învăţămîntului superior de biologie căruia ne-am

dedicat activitatea de-o viaţă, neglijând uneori chiar propriile interese

în dorinţa de a tace mai bine.
,

Rezultatele muncii noastre depuse pentru obşte se încadrează perfect

în dezvoltarea impetuoasă prin care trece ţara noastră, mai ales în ulti-

mii 20 de ani, care au intrat în istorie ca „Epoca Nicolae Ceauşescu" şi

căreia îi datorăm dezvoltarea şi înflorirea acestui aşezământ de ştiinţă

şi învăţămînt.
,

Doresc tuturor o viaţă cît mai lungă, fără dificultăţi, succes, noroc

şi multă fericire !
,

Prof. dr. doc. Ion T. Tarnavschi
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