
Scurtă prezentare a 
 

Simpozionul Naţional „ECOTERRA” – Ediţia a XIV-a 
 

cu tema: 
 

ȘTIINȚA ȘI ARTA, ÎN SLUJBA UMANITĂȚII 
(200 de ani de la naşterea savantului Louis Pasteur 

    110 ani de la naşterea savantului George Emil Palade) 

 

Vă provocăm în alegerea unei teme despre: 

- savantul Louis Pasteur, de la a cărui naștere se împlinesc 200 de ani: 

viață, cercetări și descoperiri; 

- descoperiri în cercetarea biomedicală ale Institutului Pasteur; 

- oameni de știință ai Institutului Pasteur, care au primit premiul Nobel; 

- pasteurizarea, metodă de conservare a alimentelor; 

- o carte sau un film, care te-a impresionat, despre o boală infecțioasă 

legată de tema simpozionului; 

- o personalitate (pictor, muzician, scriitor etc.) al cărui destin a fost 

marcat tragic de una dintre aceste boli infecțioase; 

- savantul George Emil Palade, de la a cărui naștere se împlinesc 110 de 

ani: viață, cercetări și descoperiri; 

- o descoperire sau o personalitate din istoria omenirii, care are legătură 

cu anul 2022 sau se împlinesc un număr de ani (centenar, bicentenar 

etc.).  



 

Despre Simpozionul Național ”Ecoterra” 

 

A fost iniţiat în vederea promovării evenimentului biologic marcant din fiecare an, de aceea, temele 

sunt diferite de la o ediţie la alta, sporind atractivitatea participării. Astfel: 

❑ prima ediţie, 2009: „Evoluţionismul, o nouă abordare contemporană”, a fost dedicată Anului Darwin; 

❑ ediţia a II-a, 2010: „Biodiversitatea, caracteristică definitorie a lumii vii şi imperativ al dezvoltării 

durabile”, a fost dedicată Anului Internaţional al Biodiversităţii; 

❑ ediţia a III-a, 2011 a avut tema: “Omul pentru natură sau natura pentru om?”; 

❑ ediţia a IV-a, 2012: ”Povestea unor minți strălucite”- omagiază 100 de ani de la naşterea laureatului Nobel, 

George Emil Palade; 

❑ ediția a V-a, 2013: ”Apa, element universal, transcendental și esențial al vieții” a fost prilejuită de 

declararea anului 2013 ca an internațional al cooperării în domeniul apelor; 

❑ ediția a VI-a, 2014: a fost dedicată evenimentelor marcante ale secolelor XIX, XX și XXI în știință și 

tehnologie: ”200 de ani de idei geniale...(descoperiri, invenții, personalități)”; 

❑ ediția a VII-a, 2015: ”Lumina, izvorul vieții și premisa viitorului” a fost dedicată ”Anului Internațional al 

Luminii și al Mijloacelor Tehnice care Utilizează Lumina”, IYL 2015; 

❑ ediția a VIII-a, 2016: ”Personalități marcante în evoluția omenirii” a avut ca sursă de inspirație cea de a 

38-a conferință UNESCO, de la Paris, în cadrul căreia anul 2016 a fost declarat anul lui Aristotel; 

❑ ediția a IX-a, 2017: ”Povești de viață ale unor oameni celebri” este dedicată împlinirii a 150 de ani de la 

nașterea savantului român, Grigore Antipa; 

❑ ediția a X-a, 2018: ”Povești de viață ale unor oameni celebri” – provocare și pretext pentru omagierea 

numeroaselor personalități care au ”colorat” harta omenirii; 

❑ ediția a XI-a, 2019: ”Ce am fi fost dacă n-ar fi existat...?” - a fost inspirată prin declararea anului 2019 

drept ,,Anul Cărții în România”; 

  Anii 2020 și 2021 au fost marcați de pandemia COVID-19, o perioadă de angoasă și tristețe, pe care 

ne-am dorit să o marcăm prin comunicare, chiar virtuală, și prin optimism, inspirat de fapte din istoria 

omenirii: 

❑ ediția a XII-a, 2020: ”O viață pentru o idee!”;  

❑ ediția a XIII-a, 2021: ”Lecții de viață: locuri, oameni, fapte!”.  

 

Anul acesta, 2022, este dedicat aniversării a doi savanți, Louis Pasteur (200 ani de la naștere) și 

George Emil Palade (110 ani de la naștere), dar și altor personalități care și-au dedicat activitatea slujirii 

omenirii. Și pentru că: informațiile sunt transmise prin comunicare verbală sau prin intermediul cuvântului 

scris, pentru că uneori o întâlnire a însemnat o inspirație sau a schimbat cursul unor evenimente, pentru că 

o carte pe care o vei citi / studia cuprinde o lume întreagă între cele două coperți, iată doar câteva motive 

de a citi, de a ne informa, de a transmite gânduri, sentimente și idei, iscate de temele alese de 

dumneavoastră. 

Trăind, în era tehnologiei și a informației, ne-am obișnuim cu întâlnirile virtuale, cu audio-book-urile, 

cu chat-urile! Să sperăm că lucrările prezentate în cadrul simpozionului vor constitui un moment delicat de 

reflecție asupra istoriei speciei umane, asupra acțiunilor și consecințelor acestora, asupra acestui moment 

unic de întâlnire în sfera gândirii și a bucuriei efervescenței creatoare. 

 


