MUZEE ALE ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII
Partea a III-a

Mircea BEJAN, Ioana BĂLAN, Barbu BEJAN

MUSEUMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - III
The Museum of science and technology is a permanent institution
created for preserving, researching and displaying for training and educating
the public of the collection of objects of historical, scientific and technical.
Perhaps the first museum was established, the collection of paintings exhibited
in a wing of the Propileelor of Athens (5th century BC).
It presents briefly some of the most representative museums of
science and technology in Paris, London, Vienna, Munich, Germany, and
Amsterdam, as well as in Romania (Technical Museum Prof. Ing. Dimitrie
Leonida; National Military Museum "King Ferdinand I"; The Museum of science
and technology "Stefan Procopiu" etc.).
Praise of countries who will collect and display with pride the
collections of objects of historical, scientific and technical !
Cuvinte cheie: muzeu al științei și tehnicii, instruirea și educarea
publicului, muzee remarcabile
Keywords: Museum of science and technology, training and educating
the public, remarkable museums

11. Muzeul Tehnic Național din Praga
Praga, capitala Republicii Cehe. Oraș situat pe râul Vltava, în
Boemia Centrală, cu aproape 1,67 milioane de locuitori, Praga a
devenit unul dintre cele mai populare destinații turistice din Europa și
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din lume. Este pe locul al șaselea în topul celor mai vizitate orașe
europene după Londra, Paris, Roma, Madrid și Berlin.
Muzeul Tehnic Național din Praga prezintă automobile de
epocă, locomotive și vagoane construite după anii 1800, împărțind locul
cu interesante modele vechi de avioane, biciclete și motociclete.
.

Fig. 18 Muzeul Tehnic Național din Praga – stand exterior

Dacă ești fan automotive, aici e locul ideal în care să stai
câteva bune ore și să citești cam tot ce se poate despre exponate și să
faci câteva zeci de fotografii. Ce poți reține? În 1892 o bicicletă Kohout
1885 putea fi condusă de la 16 ani, pe baza unei licențe emise de
poliție și pe bază de număr de înregistrare. La vremea aceea costul
unei biciclete era echivalent cu salariul mediu pe 3 luni. Sau,
cauciucurile pneumatice au fost inventate de scoțianul John Boyd
Dunlop în 1888, iar odată cu apariția lor au început să se organizeze și
primele curse de biciclete îmbunătățite (Adler 1889). Ideea anvelopei
„uşoară” din cauciuc a venit de la înfăşurarea unui tub de cauciuc
umflat cu aer în jurul jantelor roţilor de la tricicleta fiului său.
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Fig. 19 Muzeul Tehnic Național din Praga

Fig. 20 Muzeul Tehnic Național din Praga - Audi 10 26HP din 1911
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12. Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu"
În cadrul Complexului Muzeal Național "Moldova" Iași, în
saloanele de la parterul Palatului Culturii din Iași, pe latura de răsărit a
clădirii, își etalează cu justificată mândrie patrimoniul deosebit de
valoros Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”. Secțiile muzeului
("Energetica", "Înregistrarea și redarea sunetului", "Telecomunicații",
2
"Mineralogie-cristalografie") sunt dispuse pe o suprafață de 974 m (14
camere), la parterul aripii de est a Palatului Culturii din Iași.

Fig. 21 Palatul Culturii din Iași - Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1

Din inițiativa unui inimos grup de profesori și ingineri ieșeni
30
(între care menționăm pe acad. Cristofor Simionescu , ing. Marcel
Itcovici și prof. univ.dr. Ioan Curievici, care s-au interesat îndeaproape
de soarta Muzeului, căutând și depistând noi surse de îmbogățire a
patrimoniului, de sporire a colecțiilor de mare valoare științifica și
documentară), s-a constituit nucleul muzeului încă din anul 1955.
30
Cristofor I. Simionescu (1920-2007) a fost un inginer chimist român, membru titular
(1963) al Academiei Române, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei.
Specialist în domeniul chimiei macromoleculare, a efectuat studii în domeniul chimiei
lemnului și celulozei, a polimerilor și a copolimerilor grefați. Are contribuții științifice și în
domeniul tehnologiei chimice a celulozei, hârtiei și fibrelor artificiale, fiind autor a
numeroase lucrări științifice.
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Muzeul Politehnic, așa cum era cunoscut publicului larg până la data de
3 august 1994, în semn de prețuire pentru valorile științei ieșene, a
adoptat titulatura de Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”.
Prima secție a Muzeului a fost „Energetica”, deschisă la 1
martie 1961 și reorganizată în anul 1980. Ea prezintă principalele forme
și marchea
de energie utilizate de umanitate de-a lungul timpului
prin panouri grafice și exponate originale contribuții de excepție ale
unor personalități românești și mondiale la dezvoltarea domeniului
energetic.
Urmează, în februarie 1966, organizarea și deschiderea secției
31
„Înregistrarea și redarea sunetului” .
Îmbogățirea
colecției cu noi exponate
valoroase, precum și
interesul manifestat de
vizitatori au condus la
reorganizarea și extinderea acesteia într-un
spațiu triplu, a cărui
inaugurare a avut loc în
1972.
Ulterior,
s-au
deschis
noi
secții
muzeale
precum:
„Telecomunicații” (1984,
care ilustrează evoluția
istorică a sistemelor de
Fig. 22 Exponat din secția „Înregistrarea și
transmitere a informației
redarea sunetului”
la
distanță,
fiind
structurată tematic în
patru
sectoare:
telegrafie, telefonie, radio, televi-ziune), Muzeul Memorial „PoniCernătescu” (1991), „Mineralogie-Cristalografie” (1997) și "Computere"
(2004).
În 1991, s-a inaugurat în casa din strada Mihail Kogălniceanu
nr.7B, Muzeul chimiei ieșene "Petru Poni" (astăzi Muzeul "PoniCernătescu"). Aceasta extindere a Muzeului politehnic a fost posibilă
31
Constituind o colecție unică în țară, secția de „Înregistrarea și redarea sunetului”
prezintă cronologic evoluția înregistrării și redării sunetului, de la cilindrul cu știfturi la
banda magnetică. Până în 1972, când are loc inaugurarea oficială, patrimoniul secției
"Înregistrarea și redarea sunetului" s-a îmbogățit cu simfonioane, polifoane, cutii
muzicale, orchestroane, piane mecanice, gramofoane și patefoane. Completarea
colecției de automate muzicale s-a făcut preponderent cu ajutorul achizițiilor.
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datorită donațiilor prof.univ.dr. Margareta Poni (din anul 1971), fiica
savantului Petru Poni, respectiv ale doamnei prof. Florica Mageru
(1974), donații care au inclus clădirea principală și parcul, mobilier,
colecții de diplome și medalii, tablouri, cărți de specialitate și
beletristică, care au aparținut familiei Poni.
Secția „MineralogieCristalografie”, adăpostește
o inedită colecție de „flori
de mină”, donată de dl.
Constantin Gruescu, din
Ocna de Fier (jud. CarasSeverin) și care cuprinde
126
de
eșantioane
reprezentând
minereuri
polimetalice,
oxizi
și
hidroxizi de fier (hematit,
magnetit, lemonit), precum
și varietăți de cuarț (de la
cuarțul de stâncă la macla
japoneză). Cea mai recentă
secție
intitulată
"Computere" ilustrează, în
principal, evoluția acestora
Fig. 23 Afișul evenimentului organizat cu
prilejul împlinirii a 123 de ani de la nașterea
pe parcursul celei de-a
savantului Ștefan Procopiu
doua jumătăți a secolului al
XX-lea.
În afara de secțiile
care structurează circuitul
expozițional permanent, patrimoniul muzeal include alte câteva colecții
inedite, valorificate prin expoziții temporare, precum: mașini de calcul,
mașini de scris, aparate de fotografiat, instrumente de meteorologie,
precum și o platformă cu exponate din sfera arheologiei industriale.
13. Muzeul Național Tehnic (MNT) Dimitrie Leonida
Metoda interactiv instrucțională – sintetizată în limbajul anilor
1909 ca fiind “muzeul tehnic este o școală a școlilor”, a fost aplicată
pentru prima dată de Muzeul Național Tehnic Dimitrie Leonida.
Într-unul din locurile definitorii pentru capitala României, Parcul
Carol I, parc proiectat și construit în 1906 în vederea expoziției
aniversare naționale ”40 de ani de domnie a Regelui Carol I”, se află

226

Muzeul Național Tehnic. Conturul real și detaliat al Parcului Carol
sugerează o navă spațială orientată spre nord, nord-vest. Intrarea
principală a Muzeului Tehnic este lângă maiestuoasa intrare de Nord a
parcului. Împreună, cele două intrări definesc o arie ca o parte frontală
a navei spațiale. Muzeul Tehnic apare ca un dreptunghi lung în dreapta
sus Nord a Parcului.
32
Muzeul a fost înființat în anul 1909 de Profesorul Dimitrie Leonida
(1883-1965), specialist în energetică, profesor universitar, culegerea
colecțiilor începând cu un an înainte, în anii 1954 și 1972 muzeul
cunoscând substanțiale reorganizări. În 1908 întemeiază prima școală
de
electricieni
și
mecanici din România.
Cu elevii săi, profesorul
Leonida a strâns primele
piese care vor constitui
nucleul viitorului muzeu.
A
început
prin
a
achiziționa
piese
valoroase
privind
introducerea tehnicii în
Bucureștii secolului al
XIX-lea: un cilindru din
instalația morii cu aburi
"Assan"
în
1853,
dinamurile
utilizate
pentru
iluminarea
Cișmigiului, a Palatului
regal și a Teatrului
Național. Cea mai mare
parte a colecției, fondul
de carte și fotografii i se
datorează.
Clădirea muzeFig. 24 Muzeul Național Tehnic (MNT)
ului, situată în Parcul
Dimitrie Leonida
Carol, a făcut parte din
complexul expozițional
ridicat
la
începutul
32

Dimitrie Leonida a nutrit deosebită grijă pentru popularizarea științei. Inginerul Dimitrie
Leonida a fost inspirat de Muzeul Tehnic din München, vizitat de acesta în perioada
studiilor universitare efectuate la Școala Politehnică din Charllotenbourg în apropierea
Berlinului.
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secolului.
Muzeul beneficiază de o suprafață de expunere de 4.500 m²,
din care 1.000 m² în aer liber, iar prezentarea exponatelor sale este
grupată astfel: ▪ istoricul mecanicii; ▪ electricitate; ▪ magnetism; ▪
căldură; ▪ industria minieră și petrolieră; ▪ telecomunicații; ▪ hidraulică; ▪
electrotehnică; ▪ mașini industriale; ▪ transporturi terestre și aeriene; ▪
fizică atomică.
Muzeul Tehnic Național prezintă și explică prin interacțiuni
instrucționale, unele principii științifice precum și mai multe invenții
create de diferiți mari inventatori și mari realizatori de tehnologie din
Romania și din întreaga lume – incluzând pe Coandă, Vuia, Vlaicu,
Constantinescu, Edison, Karpen, Haas, Oberth și mulți alții, cu toții
având importanță în istoria tehnologiei. Concentrat pe aviație, spațiu,
energie, mecanică, electricitate și magnetism, acest muzeu este
deschis spre necesare înnoiri/noi dezvoltări ce pot deveni efective prin
resurse adecvate.
În muzeu pot fi văzute piese de mare valoare documentară
ilustrând spiritul inventiv al poporului român, printre care: ● moara de
apă cu "făcaie" (precursoarea turbinelor Pelton), a cărei construcție
este atestată încă din secolul al XV-lea; ● macazul cu ac și inimă de
lemn, imaginat pe la 1600 de minerii de la Brad; ● primul automobil
aerodinamic, conceput de inginerul român Aurel Perșu; ● machetele
avioanelor cu care Traian Vuia, Aurel Vlaicu și Henri Coandă s-au
înscris printre pionierii construcțiilor aerospațiale; ● diferite utilaje
fabricate de uzinele românești.
În cadrul muzeului funcționează "Colecția Henri Coandă". Ea
evocă prin machete, fotografii și alte genuri de exponate multiplele
preocupări ale savantului român Henri Coandă (1886-1972), autorul a
peste 250 de invenții pentru care a obținut 700 de brevete în diferite țări
ale lumii. Dintre machetele aflate în colecție atrag atenția, în special,
primul avion cu reacție din lume conceput de Coandă și pilotat de el
personal la 16 decembrie 1910, lângă Paris, hidrogeneratorul pentru
desalinizarea apei de mare (cu ajutorul energiei solare), sistemul de
33
transport tubular cu mare viteză (o aplicație a "efectului Coandă "),
"rezervorul oceanic" destinat petrolului extras din sondele marine etc.
Muzeul dispune, de asemenea, de o bibliotecă de peste 25.000
volume de știință și tehnică (donația inginerului Dimitrie Leonida).
33
Henri Marie Coandă (n. 7 iunie 1886 - d. 25 noiembrie 1972) a fost un academician și
inginer român, pionier al aviației, fizician, inventator, inventator al motorului cu reacție și
descoperitor al efectului care îi poartă numele. A fost fiul generalului Constantin Coandă,
prim-ministru al României în 1918.
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Muzeul se bucură de peste 6.500 de piese din domeniile:
electricitate; chimie; energie nucleară; magnetism; minerit; industria
petrolului; energetică; electrotehnică; căldură; iluminat; cinema;
telecomunicații; mașini de calculat; hidraulică; aerospațiale; tipografie și
mașini de scris; motoare și mașini industriale; transporturi terestre.

Fig. 25
Aeroplanul
VUIA,
mai 1902

Între exponate se remarcă mașini și aparate în stare de
funcționare: mașina cu aburi de 8 CP (1888), două generatoare
electrice din 1882, suflanta de aer de la furnalul din Hunedoara,
fabricată în 1883, un motor electric de la prima linie de tramvai din
București, pusă în funcțiune în 1894, motorul de la primul submarin al
marinei române „ Delfinul“ și altele.
În muzeu există piese de mare valoare documentară, ilustrând
spiritul inventiv al poporului român, printre care: moara de apă cu „făcaie
(precursoare a turbinelor Pelton), macazul cu ac și inimă de lemn,
imaginat pe la 1600 de minerii de la Brad. Aici se află primul automobil
aerodinamic din lume, conceput de inginerul român Aurel Perșu (n. 26
decembrie 1890, București – d. 5 mai 1977, București), diferite utilaje
fabricate de uzinele românești, un cilindru din instalația morii cu abur
Assan din 1853, prima moară cu aburi din România, dinamurile utilizate
pentru iluminarea Cișmigiului, a Palatului regal și a Teatrului Național
etc.
Muzeul dispune de o fototecă cu peste 10.000 imagini.
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Fig. 26 Primul automobil aerodinamic din lume, conceput de
inginerul român Aurel Perșu
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