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Prezentare
DE CARTE
*

ec. Cristina-Maria BARARU

C

ontinuând o tradiţie mai veche, Editura OSIM® organizează
periodic prezentarea publică a unor apariţii recente.
De această dată, în cadrul Sesiunii anuale de comunicări
ştiinţifice a Academiei Române, ce a avut loc vineri, 23
octombrie 2009, Editura OSIM a prezentat o nouă carte: Membri
ai Academiei Române autori de brevete de invenţie româneşti şi din alte
state, autori Alexei R. Bădărău şi Nicolae M. Mihăilescu, a cărei prefaţă
poartă pecetea dlui academician Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei
Române.
Cartea este rodul unei documentări minuţioase şi face cunoscute
publicului interesat rezultatele studiilor întreprinse de autori pentru a scoate
la lumină contribuţia deosebită adusă de reprezentanţi de prestigiu ai ştiinţei
şi tehnicii româneşti la evoluţia
societăţii, membri ai celui mai înalt
for ştiinţific al ţării, Academia
Română, prin cereri de brevete de
invenţie înregistrate atât în
România, cât şi în numeroase ţări,
şi, bineînţeles, concretizate prin
brevetare, deci prin obţinerea titlurilor de protecţie.
În întreaga lume este recunoscut faptul că protejarea
proprietăţii intelectuale prin brevetare este o preocupare foarte
serioasă în ţările cu tehnologii avansate şi stă la baza progresului
tehnic şi a succesului comercial care - în condiţiile economiei de
piaţă - nu poate fi neglijat.
Volumul continuă o serie de lucrări ale celor doi autori,
lucrări ce aduc un important aport la literatura din domeniul
protecţiei proprietăţii industriale, precum Din istoria protecţiei
proprietăţii industriale în România. Monografie, vol. I-II, 2003,
Din istoria protecţiei proprietăţii industriale în România.
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Compendiu, publicată atât în limba română, cât şi în limbile engleză şi
franceză, 2005, Scurtă istorie a brevetării invenţiilor în România, vol. I-II,
2005, Mărcile de fabrică şi de comerţ în România - itinerar cronologic,
2008, lucrări publicate de Editura OSIM® şi care completează o zonă mai
puţin cunoscută din istoria protecţiei proprietăţii industriale din România.
În volumul Membri ai Academiei Române autori de brevete de
invenţie româneşti şi din alte state autorii nu şi-au propus să facă
prezentări detaliate ale biografiei personalităţilor prezentate, ci au optat
pentru conturarea unor scurte biografii, care să reflecte şi contribuţia
deosebită adusă de reprezentanţi de prestigiu ai ştiinţei şi tehnicii româneşti,
prin activităţi de cercetare care s-au finalizat cu rezultate ce pot prezenta
interes aplicativ şi care au fost protejate prin drepturi de proprietate
industrială, rezultatele fiind reflectate de brevetele de invenţie obţinute atât
în România, cât şi în alte state.
Pornind de la Petrache Poenaru, cu prima invenţie românească,
"Condeiul portăreţ", precursorul stiloului de astăzi, brevetată în Franţa încă
din 1827, la Nicolae Teclu, cu celebra sa invenţie "Becul Teclu", folosit şi
astăzi în laboratoarele de chimie din lume, oamenii de ştiinţă români au dat
omenirii o serie de invenţii deosebite; astfel inteligenţa românească s-a făcut
cunoscută şi datorită acestora. De asemenea, autorii i-au readus în memoria
noastră şi pe Traian Vuia, pionier al aviaţiei mondiale, care, la 18 martie
1906, a efectuat la Montesson, lângă Paris, epocalul său zbor cu un aparat
având sisteme proprii de decolare, propulsie şi tren de aterizare; pe medicul
român Nicolae Paulescu, inventatorul "Insulinei", substanţă vitală în tratarea
diabetului; pe Henri Coandă, pionier al aviaţiei cu reacţie; pe Ana Aslan, care
s-a numărat printre pionierii gerontologiei medicale mondiale, şi pe foarte
mulţi alţii.
Totodată, materialul prezentat în această lucrare, ca, de altfel, în
întreaga serie, este o bază solidă pentru aprofundarea istoriei protecţiei
proprietăţii industriale din România.
În faţa distinsei asistenţe, în Aula Academiei Române, dl Bogdan
Boreschievici, director al direcţiei Colecţia Naţională, Informatică, Servicii, din
cadrul OSIM, a făcut următoarea prezentare a lucrării1
“ Doamnelor şi Domnilor Academicieni,
Stimaţi invitaţi,
Am onoarea, bucuria şi emoţia prezentării unei cărţi având un titlu
inedit: Membri ai Academiei Române autori de brevete de invenţie
româneşti şi din alte state.
___________________________
1

Bădărău A., Mihăilescu N. - Membri ai Academiei Române autori de brevete de
invenţie româneşti şi din alte state
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Trebuie să mărturisesc faptul că,
imediat după ce am acceptat să fac
prezentarea acestei lucrări, m-am trezit
asaltat de "mintea cea de pe urmă" care a
formulat o întrebare de bun simţ: şi ce vei spune?
Am vrut să încep cu anul de graţie 1906, ziua
17 a lunii ianuarie, dată la care a fost
promulgată prima lege a invenţiilor în
România; era bine, dar legea venea după
câteva decenii în care au fost propuse o
seamă de proiecte pe această temă.
Şi apoi nu puteam vorbi de legea brevetelor
pentru invenţii fără să amintesc de faptul că,
la 1879, România avea o lege a mărcilor şi
că, în acest an, se împlinesc 130 de ani de la
promulgarea Legii mărcilor de fabrică şi de
comerciu, lege care deschidea era protecţiei proprietăţii industriale în România.
Şi cum să nu spui nimic despre tratatele bilaterale ale României din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea în materia dreptului de proprietate industrială, mai ales când aceste tratate sunt încheiate cu ţări
precum: Austria, Franţa, Anglia, Germania, Italia ....
Am renunţat imediat, deoarece nu avea legătură directă cu lucrarea prezentată, şi m-am întors la
carte; este în chiar titlul acesteia o asociere care nu-mi dădea pace: Academician şi Inventator.
Cred că nu greşesc afirmând că, dacă un inventator pare mai curând o persoană aplecată, în
căutările ei, spre realizarea concretă, academicianul acoperă mari spaţii teoretice vizând probleme majore
ale ştiinţei şi culturii.
Tocmai de aceea, reunirea în titlu a academicianului si inventatorului creează o senzaţie de
inedit. Parcurgând cartea, am descoperit, cu plăcută surprindere, faptul că cele două posturi, de
academician şi de inventator, se dovedesc perfect compatibile; cartea creionează, într-o prezentare extrem
de sintetică, oameni. Aflăm că cineva, înainte de a fi devenit academician, a fost copil, a fost elev, a fost
student, a avut profesori remarcabili, a avut pasiuni ştiinţifice, a muncit enorm .... în câteva cuvinte, cititorul
obţine crochiul unui om şi îl poate intui cu necazurile sale, cu pasiunile sale, cu tristeţi şi bucurii.
Brevetele pentru invenţie completează imaginea persoanei; deseori regăsim brevete pentru invenţii
care au revoluţionat dezvoltarea societăţii omeneşti. Şi, har Domnului, nu sunt puţine. Voi aminti numai
câteva: stiloul lui Petrache Poenaru, insulina lui Nicolae Paulescu, contribuţia la explorarea spaţiului cosmic
a lui Hermann Oberth, restul urmând să le descopere cititorul acestei lucrări.
Totodată, nu putem să nu rămânem plăcut surprinşi de fidelitatea pe care personalităţile evocate
în carte au dovedit-o faţă de brevetul pentru invenţie, dar şi de longevitatea pasiunii pentru invenţie. Şi nu
putem să nu remarcăm faptul că numeroase brevete sunt obţinute în străinătate şi, mai ales, în ţări
dezvoltate economic.
Închizând cartea, vin întrebările:
- În ce moment din viaţă a apărut invenţia?
- Cum se leagă aceasta de restul operei şi cum s-au influenţat una pe cealaltă?
- Care a fost viaţa proprie a invenţiei?
*
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- Cum i-a influenţat aceasta pe alţii?
Şi întrebările pot continua, incitând la studiu.
Cartea pe care tocmai aţi închis-o este o lectură inedită prin titlu şi conţinut, dezvăluind o latură mai
puţin cunoscută a marilor personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti.
Privită din afara conţinutului, cartea se aşază şi completează un şir remarcabil de publicaţii ale celor
doi autori: domnii Bădărău Alexei şi Mihăilescu Nicolae.
Seria debutează cu impresionanta monografie "Din istoria protecţiei proprietăţii industriale în
România, vol. I şi II, şi continuă cu: "Istoria Proprietăţii Industriale în România - compendiu", publicată în
română, engleză şi franceză, "Scurtă istorie a brevetării invenţiilor în România", "Repere istorice privind
protecţia mărcilor în România" şi altele.
Pentru cei interesaţi, materialul strâns în aceste lucrări, rod al unei munci de o viaţă, este o bază
solidă pentru aprofundarea uneia sau alteia dintre laturile istoriei protecţiei proprietăţii industriale în
România, un teren extrem de fertil şi veşnic aducător de informaţii neaşteptate.
Este nu numai un necesar cuvânt de laudă la adresa istoriei domeniului în România, ci şi o foarte
bună completare cu informaţii a unui spaţiu cultural şi istoric puţin cunoscut în România.
Nu pot încheia fără a aduce câteva mulţumiri, şi sper să nu uit pe nimeni; se cuvine să mulţumesc
doamnelor şi domnilor academicieni care, prin munca lor, au făcut posibilă existenţa acestei cărţi, Conducerii
OSIM pentru că încurajează şi susţine de ani buni publicarea acestei serii de lucrări, Academiei Române,
pentru că a acceptat să fie gazdă acestei prezentări, personal domnului profesor lancu Ştefan, pentru tot
ajutorul dat acum şi de-a lungul timpului, Editurii OSIM şi colegilor din OSIM care au contribuit la realizarea
acestei cărţi.
Nu întâmplător am lăsat la urmă mulţumirile pentru autori; fără de ei nu ar fi existat această carte
precum şi cele a căror existenţă a fost deja menţionată, iar fără aceste cărţi, o parte importantă din istoria
noastră naţională ar mai fi avut de aşteptat până să fie relevată. Dacă astăzi putem completa tabloul
istoriei europene a protecţiei proprietăţii industriale cu date importante despre România şi Ţările Române
se datorează, în cea mai mare parte, muncii colegilor noştri: i-am numit pe domnii Bădărău şi Mihăilescu.
Le mulţumesc lor pentru tot şi dumneavoastră pentru atenţie. “
Momentul de încheiere a fost emoţionant. Plasarea prezentării lucrării la sfârşitul Secţiunii a II-a a
Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a Academiei Române a fost o bună inspiraţie, fapt ce a permis
participanţilor să studieze cu atenţie publicaţiile aflate la standul editurii noastre.
OSIM a oferit - cu titlu gratuit - Revista Română de Proprietate Industrială, fapt ce a prezentat un
real interes, reprezentanţii Universităţii Transilvania, din Braşov, beneficiind de colecţia completă a anilor
2006-2008, pentru biblioteca universităţii.
Despre acest eveniment puteţi vedea mai multe detalii accesând site-ul OSIM (www.osim.ro), din
care selectaţi subsecţiunea Editura OSIM, iar apoi capitolul “Evenimente”.

Revista Română de Proprietate Industrială P nr. 5 * 2009

13

