
17 decembrie 2014 
 

 
Stimaţi şi distinşi colegi, membri şi colaboratori ai CNCA, 
 
 
 Emil Racoviţă şi urmaşii lui - Spre Polul Sud este cartea pe care Domnul Prof. 

Pompiliu Manea o va lansa în data de 15 ianuarie 2015. 
 
Pentru onoarea şi privilegiul ce ne-a acordat, prezentându-ne această carte la 

Workshop-ul 2014 Antarctica Day - Cercetări româneşti în zonele polare: trecut, prezent şi 
viitor, organizat de CNCA şi desfaşurat la Academia Română, luni 8 decembrie 2014, dorim 
să adresăm mulţumiri speciale Domnului Prof. Pompiliu Manea. 

 
Până la data lansării, vă invităm să paşiţi în universul ştiinţific şi spiritual al acestei 

carţi prin intermediul materialului ataşat, prezentat de Domnul Prof. Pompiliu Manea la 
Workshop. Veţi descoperi Antarctica, cu evenimente din trecut şi prezent, ilustrate într-o notă 
intersantă şi captivantă, cu mesaje emotionante, de mare actualitate pentru ştiinţa şi 
patrimoniul românesc. A-l evoca pe savantul Emil Racoviţă - primul om din lume care a 
studiat viaţa în Antarctica în cadrul primei expediţii ştiinţifice internaţionale - prima care a 
iernat în Antarctica, şi a porni pe urmele lui "Spre Polul Sud", este un gest de nobilă preţuire 
pentru românul intrat în memoria universală, şi, deopotrivă, un îndemn pentru generaţiile 
prezente şi viitoare de a-i continua munca ştiinţifică în Antarctica. 

 
Vă invităm să parcurgeti CV-ul şi rezumatul lucrării de participare la Workshop 

(ataşate) pentru a-l cunoaşte sau reîntâlni pe Domnul Prof. Pompiliu Manea - Ambasadorul 
României în zonele polare în 2014.    

 
Prin aceasta, considerăm constituit Grupul de Experţi în Istoria Ştiinţelor Polare din 

CNCA cu următoarea contribuţie: 
 
1. Pompiliu Manea, Emil Racoviţă şi urmaşii lui - Spre Polul Sud, Editura MEDIAMIRA, 

2014 (ISBN 978-973-713-317-5). 
 
2. Mihaela Cotta şi Florica Topârceanu, Cercetări româneşti în Antarctica - tradiţie şi 

actualitate (I si II), conferinţe la Cursul CRISFT (Comitetul Român de Istoria şi Filozofia 
Ştiinţei şi Tehnicii din Academia Română), 28 martie 2014, Casa Oamenilor de Ştiinţă. 

 
3. Florica Topârceanu, Staţia LAW-RACOVIŢĂ-NEGOIŢĂ din Antarctica: Un vis împlinit 

în lumea aisbergurilor, Biblioteca Bucureştilor, Anul XV, nr. 2 - februarie 2012, p. 25-28, 
Biblioteca Metropolitană Bucureşti (ISSN 1454-0487).     

 
4. Marian Nencescu, Teodor Negoiţă - Ambasador onorific al României în Antarctica, 

Biblioteca Bucureştilor, Anul XIV, nr. 9 - septembrie 2011, p. 27-30, Biblioteca 
Metropolitană Bucureşti (ISSN 1454-0487).    

 
 

Cu mulţumiri şi cea mai aleasă consideraţie, 
Florica Topârceanu 
Secretar Ştiintific al Biroului Executiv al CNCA 
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