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I HAVE WITH PROF. DORIN PAVEL COLLABORATED
Part III
The autor describes the chances of meeting Prof. Dorin Pavel. Original
details all these contribute to the completion of the image of master's
personalility.
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În cele două expuneri precedente despre profesorul Dorin
Pavel am prezentat aspecte inedite ale personalității profesorului, pe
care am avut șansa să-l cunosc în ultima perioadă a vieții Domniei sale.
La sugestia prof.univ.Dr.Ing. Mircea Bejan continui expunerea apelând
la corespondența mea cu dânsul, rămasă încă inedită.
În scrisoarea din 31 octombrie 1977 îmi răspunde că primește
cu plăcere propunerea Politehnicii din Timișoara de a fi referent oficial
al tezei mele de doctorat, iar o copie a acesteia ar fi binevenită.
Subliniez acest aspect deoarece profesorul studia cu rigurozitate orice
lucrare care ajungea la el. Am exemplificat anterior acest lucru și prin
prezentarea unei pagini în care erau prezentate observațiile, cu
numărul paginii și cel al rândului, inclusiv cu sugestii pentru a face mai
clare ideile. Cred că ar fi util acest exemplu pentru mulți, mai ales în

etapa actuală, când plagiatele sau cumpărarea tezelor a devenit un fapt
banal.

Alăturat prezint și o
carte de vizită a
profesorului pe care
am păstrat-o.

O carte
poștală interesantă din 19
iulie 1978, a
fost scrisă la
poștă
spune
profesorul, din
ea rezultă că,
deși era la
pensie,
se
preocupa
de
unificarea notațiilor și denumirilor specifice
turbinelor
hidraulice
la
facultățile din
Timișoara
și
București. Între
aceste
două
școli au fost
niște diferende
generate
de
orgolii
de
întâietate
a
unor
lucrări,
dar la vremea
aceea acestea
erau
de
domeniul
trecutului.
În 30
iulie,
prin
următoarea
carte poștală
dorește să se
asigure
că
documentația
trimisă
va
ajunge la mine
în mod sigur.

Cred că este demn
de remarcat că atitudinea
Doamnei Elsa Pavel nu era
cu nimic mai prejos de cea a
soțului, foarte respectuoasă
și binevoitoare cu cei pe
care îi cunoștea. Am un
excelent
exemplu
în
scrisoarea Dânsei din 22
decembrie 1981. De la
modul de adresare, Dragă
Dle Inginer, urmat de
aprecierea cărții scrisă de
noi, Cartea este foarte
reușită
și
pentru
noi
deosebit de prețioasă fiind
ultima lucrare a soțului meu
iubit. Păcat că soarta nu i-a
acordat bucuria aceasta.
Regret din tot sufletul că
dânsul nu mai este alături
de mine.
Iar ca încheiere
urările pentru noul an: Vă
doresc un an nou cu mult
succes, cu sănătate și
fericire alături de cei dragi.
Cu recunoștință, a D-voastră Elsa Pavel.
La final doresc doar să reamintesc că profesorul Dorin Pavel
era o personalitate foarte importantă, care depășise 70 de ani, cu
realizări profesionale recunoscute și apreciate la nivel național și
înafara țării, iar colaboratorul, un tânăr în plină activitate care abia se
apropia de 40 de ani. Așa că nu pot să nu fiu și acum, când eu am
trecut de 70 de ani, emoționat și recunoscător pentru modul cum am
fost apreciat și stimulat de profesor.
Vă mulțumesc pentru atenția și timpul acordat.
Dr.Ing. Iacob I. VOIA, cercet. șt. princip. I, Timișoara.

