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STOCKHOLM - Ci\I'ITALA I'REM IILOR NOIIEL

Preocuparea şi atentia permanentă a specialiştilor M uzeului ş tiintei şi tehnicii .,Ştefan
Procopiu'' din la�i privind organizarea unor expozitii temporare de maxim interes pentru publicul
vizitator s-a cum:rctizat în ultimii ani printr-o scrie de cxpozitii cu lemalid. Î n a<.:eastă <.:alegoric
�-au înscris cu succes şi expozitiile de fotografi i "Laun.:atii premiu lui Noho.:l pentru fizică" ( 1 3
Jccc mbri c . l lJ94. laşi) şi "Premi ile Nobcl - l .aureatii pentru ch imic'' ( 2 aprilie, l lJlJ6. l aş i ) . carc
s-au remarcat prin unicitatea şi cxhaustivilalca tcmaticii.
Expoziti i le au avul la bază idcca prezentării laurcatilor Nob.:! pentru fizică şi chimic.
începând cu anul l lJO 1 până în prczcnl. Lipsa informatiilor in literatura dt: speciali late autohtonă a
i mp us cxtinderca sfcrci de documentar.:. Î n acest sens. o contributie ..:scntială. precum şi un sprijin
<.:oncrt:t a fost acordat de Ambasada Suediei în România. hmdatia Noh..:l şi Academia Rcgală de
Ş t i i n tc a S ued ie i din Stockholm.
Participfmd la vernisajul c x poz i ti c i . .l'rcmi ik No hel - l aure at i i pcntru c h i mic". Ex<.:eknta-Sa.
dl. R<tg.nar Ang.cby. ambasadorul Suedici in România a sustinut ideca org.anit.ărit UJH.:i vizitc de
documcntarc la S toc k ho lm . Urmare a unc i invtlatii din partea Fundatiei Nobo.:l şi a Institutului
Sucd.:z. a fost posibilă efectuarea unui stagiu dc documentare in pcrioada ::! 1 -27 <lCtomhrie l lJlJ6
la i ns t i tut i i !..: Nohd. Turismul şi activitatea ştiintifică s-au contopit pc parcursul acestor zilc.
În pofida unei populatii rclativ rcstrânsc ( H.8 milioanc locuitori ) ş i a suprafctci mari
(450 000 km:l. Suedia ..:ste o tară avansată tehnologic. cu o bună infrastructură. incl uzând un ·
sistem cficicnt de transporturi şi co m unic a t i i. Alături de o putcrnică economic. turismul suedcz şi
a asigurat o dczvoharc surprinzătoare pc plan international. cu o cxcclcntă retea de căi ferate.
transporluti rut icre. aeri.:n..: şi navale.
Suedia. şi implicit capitala sa au un rol incontestabil in viata ştiintifidi mondială. prin
inh::rmediul comisiilor d..: lucru ş i apoi pri n decernarea anuală. la 10 decembrie. a celor mai
prcstigioasc premii - premiile Nobd - oam..:nilor dc ştii ntă şi scriitorilor. Î n acecaşi zi. dar la
Oslo. în Norvegia. sunt premiati militantii pentru pacc sau organizatiile pacifiste.
lndustriaşul european Alfred Bcrnhard N,lbd (2 1 octombrie 1 833. Stm:kholm - 1 O
decembrie 1 8%. San Rcnlll). cel mai cunoscut nume suedez din lume. a lăsat prin testament (::!7
noiembrie 1 HlJ5. Paris l întreaga sa avere pcntru i n s t i tu i re a unor premii cc sunt acordate celor mai
importante dcscupcriri din domeniul fizi..:i i. chimici. medi..:inci sau fiziologiei. pentru ..:ca mai
.. rcmarcahilit opt:ră lit.:rară" şi militantilor pentru pacc. Din 1 90 1 şi până în prez..:nt. acurdarea
a<.:estor pn::mii reprezintă o tradi tic cu .:arc sucdc zi i se mftndreso.:. Festivitatea dc dt:ccrnare aro.: lo..:
în tr-un o.:adru solcmn la Cunccrt Hali din Sto..:khnlm în prc1.en[a Maiestă\i llH' I.m R c !(c le �i Rcgtna
Suediei. f{cgclc 1 înmâncat.ă fiecărui fericit laureat d i p lo ma . medalia dc aur (::!4 o.:aratc. 205 grame )
�i un l'C<.: a cărui valoare diferă anual. Fcsti vitatca o.:stc mmată dc bano.:helul de la City Hali. la carc
pa rt io.:ip ă 1 300 de persoane.
Respunsahi l i talca acurdării p re m iil u r rcvinc in s t i tuti i l o r abil itate
Ştii n[c

a

1

:

Ao.:adcmia Rcgalii c.k

S u c d i e i (fizică �i chimic). Institutul Karul inska ( mcd i <.: i n ;i sau fiziologio.: ) �i A.:mlcmia

Î n prczcnt Cari ( iuslaf al X VI-lea ( năs.:ut la 30 aprilie 1 946). rcgc al Suediei din I I.J7 3 .
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Suedeză ( l i t.:ratură ) din S toc k hol m. iar din Oslo. Pa rl ame ntul norvegian (pace ). Comitetele Nobel
ale institutiilor ment io nate sunt coordonate şi administrate de Fundatia Nobel �Vizitând aceste pres ti gioase i nstitutii din capitala Suediei. ,. misterul "

se

desc operă ln:plal

pc măsură ce pătrun z i în intimitatea spatiului. Peste tol atmosfera este sobră şi rafinată. Există u
îmbi nare (ll! rli:ctă între elementele arhi tecturale �i de deco r, apaqinând începutu l ui de secol
partea teh nică . pcrformantă. a ultimului deceniu (telefonie. sisteme de alarmă

XX

şi

şi securitate.

mijloac.: au d io - v i z ua l e ) . Fiecare dintre aceste ins titut ii de rang academic contin săli speciale
destinat.: şcdin1elor de lucru ale Comitctclor Nohcl, ce se întrunesc de mai multe uri pc parcursu l
unui an. pcn1111 tricn.:a şi studierea nominalizărilor. Decizia finală se ia spre mij locul lunii
o�.:tombrie şi este comunicată i mediat persoanei 1 persoandor în cauză şi presei. Comunicate!.: de
presă se desfăşoară în să l il e destinate acestui lucru.

Mărturii kgatc de viutu şi uetivitatcu lui Alfrcd Nohcl se găscs�.: la Fundatia Nobel. situată
se poa te vedeu u expo z i t i e de fotogrufii

pc S turcgatan 1 -l. dădirc co nstruită în I Y 1 6. Ai�.:i

euprint.ând run:le ipostut..: în care Al,frcJ Nobel u fost imortulit.al. pre�.:um �i câtevu lo�.:uri l.:gate
de mum;a su. Sunt păstrulc şi expuse ai�.:i o part.: din hrcvetele de i nventie dintre cele 355 pc cur.:
le-a ohtinut. Fundatia Nobel este. de
l aun:ati

usemen..:u.

posesoarea unor donatii lă�.:ute în timp de unii

·' . Oeoschită ..:ste colectia măştilor din Chinu şi Japonia. dunată în 1 97:! - de Georg von

B.:kesy l u urea l Nohd pentru medicină în 1 96 1 .
_

A�.:ademia Regulă de

.Ş ti inte

a S uediei . înfiintată în 1 739. este sediul Comiletelor Nobel

pentru fizică şi �.: h imi e . Din 1 968 s-a co nst i tuit şi Comitetul pentru şti int cl e economice �. Arhiva
Academiei Regale contine sute de dosare cu mărturii asupra no mi nal izări lor la premiu. selectia
laureati l or. cercetă1ile ş tii n tifice ale laureatilor. şedi ntc l e de lucru al e Comitetelor. motivarea
deciziilor etc. Conform statutului Fundatiei Nobel. sunt accesibile în prezent ce rcetări i numai
acele documente ce au o vechime de 50 de ani din anul awrdării premiului . Arhiva aşteaptă
ccr�.:etători din întreaga lume. conditia esentială tiind cu noaş terea limbii sueJcze. Academia
!{egală de Ştii nte este singura care detine o medalie Nobel. ce
Pentru

proL

a

fost dunată de un luureat.

Nils Ringertz. sccn:tarul Adunării Nobel de la Institutul Karolinska şi al

Comitetului Nobel pe ntru medicină şi fizio l ogi c. precum şi mcmbm delegat în Comitetul Director
al Fun datiei NobeL ..esential pentru activitatea m..:mhrilor u nui comitet .:sti! co mpete nta şi
profesionalismul"_ Nimi�.: mai adevărat dacă ne gândim la performantele premi ilor pent111 secolul

XX.

Un alt aspect esential este şi ..secn:tul aetivitătii m..:mbrilor în cadrul com i tetel or de lucru".

Domnia sa este convins că .. nimic n u se va schimba în mctodologia privind c1iteriile de selectie

a

laureatilor sau în introducerea unor noi domenii ştiintifice pentru premiere". Chiar dacă au fost

unele înce rcări de a s.: inc l ude şi alte ştiintc în categoria premiilor Nohcl. acest lucru nu a fost
acceptat - şi nici în vii tor nu va li posibil - deoarece contravine testamcntului lui A. Nobel.
Academia Regală. Institutul Karolinska. Academia Suedeză şi Fundatia Nohcl acordă o
atentie deosehită publicatiilor - cărti. broşuri. rcviste. poster.: - ce �.:on1in informatii wmplcte
privind viata şi activitatea laun:atilor sau despre activitatea internă a acestor fmuri. Fundatia Nllhel
îşi rezervă dreptul de a pu bl ica anual " The Nobel Prize". un album cu discursurile laureatilor şi

� A fost întii ntată în 1 900 �i este însărcinată cu protectia intereselor comune �· cu

rcpre:rentan:a pc plan extern a Comite te lo r Nobel.

' Unele donatii se allă în prezent expuse în dift:ri lc muzee din Stockholm.

•

Premiul pentru ştiin1clo: economice nu este un premiu Nohcl. deoarece nu a fost mentionat

în testamentul său. Este un premiu a�.:ordat în memoria lui Al fre d Nobel şi a fost instituit în 1 96M

cu ocazia tric..:ntenamlui Hăncii Suediei. Comitetul se supune aceluia�i regulament al funda ( ie i şi

valoarea sa este a�.:eeaşi cu a cdurlaltc premi i. cu deosebirea că este finantat de bancă. Ceremonia
decernării arc loc în acelaşi cadru la 1 0 dec..:mblic.
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fotografiile realizate pc parcursul feslivitălilor. Pcnllll că Suedia este şi o tară a comunicatiilor.
multe in formatii sunt accesibile şi pc reteaua lnlernel.
La 10 decembrie 1 996, la Stockholm. alături de festivitatea de premiere a laureatilur a fost
marcat şi momentul împlinirii a 1 00 de ani de la d i spari tia lui Alfred NobeL Tol în aceeaşi zi. dar
la Ia şi comemorarea lui Alfred Nohel s-a desfăşurat în cadrul simpozi onu l u i ,.Aifred Nohel şi
premiile sale". în organizarea Muzeului ştiinlei şi tehnicii ,.Ştefan Procopiu". La simpozion au
participat personalităti ştiintifice remarcabile din Iaşi : prof. univ. dr. Gheorghe Maftei. prof. univ.
dr. Matei Macoveanu. prof. univ. Jr. Valeriu Rusu. conf. univ. dr. Mihai Ncchifor. prof dr.
Iordachi Dimitriu. lector Lăcrămioara Petrescu. Invitati de onoare au fost d-na Ingela Martensson,
membră a Parlamentului suedez şi cunf. dr. . C-Lin Simirad. primarul o ra� ul ui Iaşi. Expozi tia
.. Aspecte din insliluliile 1'\ubel" organizată cu acest ptilcj a cuprins materiale şi fotografii aduse în
urma vizitei cft:ctualc în Suedia.
Conlinuând aclivilalca specifică muzcistică cu carach:r temporar şi rămfmând fidel
principiului comunicătii permanenlc cu publicul, Muzeul tehnic inten1iom:ază organizarea unei
expozitii consacrate laurcatilor Nobel pentru pace.
.

Camelia CRJSTOFOR

Funclcl{ia Nnhel - Holul de intrare
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fundaţia Nohel - Sală de şcdinlc a Consiliului Director

Awdemia Re)(alt1 de Ştiin{e 11 Suediei - Sală de �cdintc

a

Comih:tului Nuhd
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A mdemia Suede::'1 - Sală de conft:rin1c
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