10 ani de la moartea cercetătoarei Adelina Georgescu (1942-2010)

Astăzi, 1 mai, s-au împlinit 10 ani de la moartea unei importante personalitați din lumea științei.
Este vorba de cercetătoarea Adelina Georgescu, care a fost răpusă de un cancer generalizat. Dacă
ar fi trăit, ar fi avut 78 de ani. Era o persoană puternică, veselă, optimistă și comunicativă. Ceea
ce impresiona la dânsa la prima vedere, în afara pregătirii din domeniul matematicii și a
mecanicii aplicate, era distincția, generozitatea, cunoștințele de cultură generală și patriotismul.
Mare parte din cunoștințele de cultură generală le-a dobândit citind cărți, broșuri, reviste și
ascultând, la difuzor, emisiuni cultural și de popularizare a științei. Acest aparat l-a păstrat până
la sfârșitul vieții. În ultimele săptămâni de viață m-a rugat să-l fotografiez și să-l fac public.

Difuzorul la care asculta AG, în adolescență, emisiunile cultural-științifice, muzică și teatru

Adelina Georgescu și-a dedicat întrega viață familiei, științei și colaboratorilor din
domeniul său de activitate. A lucrat ca profesor universitar și ca cercetător în domeniul
matematicii aplicate. A scris nenumărate cărți (singură și în colaborare), a publicat multe articole
în reviste românești și din străinătate, a fondat Societatea Română de Matematică Aplicată și
Industrială (ROMAI) și a initiat seria de conferințe de matematică aplicată și industrială (CAIM),
care se țin și în prezent și la care participă matematicieni din toată lumea, dar mai ales cei din

România și Basarabia. A militat pentru progresul cultural și științific, fiind conștientă că știința
nu are frontiere. A promovat tineri cercetători din țară și din Basarabia. În cadrul ROMAI a
inițiat o colaborare fructuoasă cu matematicienii basarabeni, ajutându-i material și spiritual,
invitându-i la toate conferințele pe care dânsa le-a organizat. Foarte mulți dintre ei, când veneau
în București, treceau și pe la biblioteca noastră, și discutam cu dânșii diverse chestiuni nou
apărute în diverse publicații. Așa am avut ocazia să cunosc mai îndeaproape pe academicianul
Petru Osmatescu, pe profesorii Mihail Ursu, Petru Soltan, Dumitru Botnaru, Mefodie Rață, Petre
Ciumac etc.
Printre cercetatorii italieni, cu care Adelina Georgescu a colaborat și a scris cărți și
articole, se numără Lidia Palese, Liliana Restuccia și Angelo Labianca.
Fire deosebit de sociabilă, s-a atașat de colectivul nostru de bibliotecari ai Facultății de
Matematică a Universității din București, devenind pentru noi un model de urmat. Ne lipsește
enorm prezența Adelinei Georgescu.
Am avut rarul privilegiu de a o însoți la multe dintre conferințele ROMAI, ajutând-o mai
ales în activități de secretariat. Am colaborat cu dânsa foarte mulți ani, mai mult în anii de după
Revoluția din 1989.
Astfel am făcut parte dintre colaboratorii dânsei la eleborarea celor două ediții a
dicționarului Matematicieni Români de pretutindeni, în care au fost incluși matematicienii din
România, Basarabia și cei din diaspora .
În ultimul an de viață, pe când era țintuită la pat, am lucrat împreună cu dânsa la cartea
sa de memorii Matematică și viață, care a văzut lumina tiparului la câteva luni de la trecerea sa
la viața veșnică.
Acum, cu prilejul comemorării a 10 ani de la plecarea sa, aducem un pios omagiu
distinsei savante care a fost Adelina Georgescu.
Lucia Dragotescu

