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Anul 2015 pentru astronomia gălăţeană are dublă semnificaţie: se împlinesc 10 ani de la
înfiinţarea Astroclubului "Călin Popovici", iar în luna august este cea de-a X-a ediţie a taberei de
astronomie "Deep-Sky" din Munţii Măcinului. Pe 16 aprilie 2015 se împlinesc 10 ani de când
Astroclubul "Călin Popvici" şi-a început activitatea, acesta fiind un program educaţional ce se
derulează în cadrul secţiei Planetariu/Observatorul Astronomic al Complexului Muzeal de Ştiinţele
Naturii Galaţi.
Începuturile acestui program educaţional se identifică cu data de 16 aprilie 2005 (Astronomy
Day), când în sala de proiecţie a planetariului au venit mai mulţi pasionaţi de astronomie în urma
unui comunicat de presă în care se anunţa punerea bazelor unui club de astronomie în oraşul Galaţi.
Încă din prima zi au fost foarte mulţi tineri, şi nu numai, care au dorit să devină membri ai acestui
club de astronomie. Cu această ocazie a fost prezentată activitatea astroclubului în anul 2005 şi
foarte mulţi dintre participanţi au dorit să participe la activităţile clubului de astronomie.

Imaginile nr. 1 şi 2

Inaugurarea Astroclubului "Călin Popovici" din 16 aprilie 2005

Încă de la început, membrii Astroclubului ”Călin Popovici” au sprijinit activitatea de
popularizare a astronomiei, atunci când Planetariul muzeului gălăţean a organizat activităţi de
popularizare şi de educaţie prin astronomie cu ocazia marilor evenimente astronomice (eclipse de
Lună, Soare etc.). În anul următor (2006) a fost organizată prima ediţie a taberei de astronomie
"Deep-Sky" din Munţii Măcinului. Unii membri ai astroclubului sunt şi din alte oraşe, cum ar fi:
Călăraşi, Brăila, Ploieşti, Sibiu, Bârlad, Constanţa, Bucureşti şi aproape în fiecare an vin în Munţii
Măcinului pentru a realiza observaţii astronomice în cadrul unor star-party şi a taberei anuale de
astronomie. În toţi aceşti 10 ani, activitatea Astroclubului ”Călin Popovici” din Galaţi s-a desfăşurat
pe trei direcţii principale: popularizare şi educaţie prin astronomie, un bun exemplu fiind şcoala de



Muzeograf, coordonator al Planetariului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii şi al Astroclubului "Călin Popovici"
Galaţi.

Muzeograf, coordonator al Planetariului şi al Observatorului Astronomic din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan”
Bârlad.
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vară de astronomie "Priviţi cerul!", observaţii ştiinţifice cu valoare educativă şi direcţionarea mai
multor membri pentru a lucra în domeniul astronomiei şi astrofizicii.

Imaginile 2 şi 3

Prima ediţie a taberei de astronomie "Deep Sky" - iulie 2006

În acest moment, mai mulţi membri ai astroclubului sunt studenţi la diferite universităţi din
lume, unde studiază astronomie şi astrofizică sau sunt doctoranzi în acest domeniu, pregătindu-se
astfel să devină astronomi profesionişti. Alţi membri lucrează în domeniul popularizării
astronomiei, un exemplu este Ciprian Vîntdevară, el fiind şi membru fondator al astroclubului
gălăţean. În prezent lucrează ca muzeograf pe departamentul de astronomie al Muzeului "Vasile
Pârvan" din Bârlad.
În acelaşi timp, unul dintre cei mai importanţi membri fondatori ai astroclubului este
Alexandru Dumitriu1, care colaborează de 10 ani neîntrerupţi cu Planetariul şi Observatorul
Astronomic din Galaţi2, în domeniul popularizării şi educaţiei prin astronomie. Alexandru Dumitriu
împreună cu Ovidiu Tercu colaborează strâns şi în domeniul observaţiilor ştiinţifice cu valoare
educativă, astfel încât Observatorul Astronomic Galaţi este unul dintre cele mai active observatore
din România. Din punct de vedere ştiinţific, în acest moment au fost observate peste 1.100 de
obiecte (asteroizi şi comete) şi peste 11.000 de poziţii (coordonate cereşti), raportate internaţional,
către Minor Planet Center, iar în martie 2012 s-a observat, pentru prima oară în România, planete
extrasolare (planete ce se rotesc în jurul altor stele). În 2013 Observatorul Astronomic din Galați a
ocupat locul 8 în Europa și locul 40 în topul mondial (din peste 1.800 de observatoare), din punct de
vedere al observațiilor asupra asteroizilor și cometelor. În luna septembrie 2013, la Observatorul
Astronomic al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi au fost descoperite două stele
variabile: Galaţi V1 şi Galaţi V2, de către Ovidiu Tercu şi Alexandru Dumitriu.
În acest moment aniversar, trebuie să pomenim şi activitatea lui Aurel Chirilă, membru
fondator al Astroclubului "Călin Popovici", care de-a lungul celor 10 ani care s-au scurs a fost şi
este un om de bază în toate activităţile care au fost realizate de astroclubul gălăţean în domeniul
popularizării şi educaţiei prin astronomie. S-a implicat ca lector în cadrul şcolii de vară de
astronomie "Priviţi cerul!" (anul acesta va ajunge la ediţia a VIII -a), dar şi în organizarea taberei de
astronomie "Deep-Sky" din Munţii Măcinului. Timp de şapte ani, Bogdan Cerchezan, un alt
membru al astroclubului, a realizat emisiunea de astronomie „Câte-n lună şi-n stele”, ce a fost
difuzată pe posturile locale TV Galaţi şi VOX TV, în cadrul acestei emisiuni fiind popularizate
1

Student la University of Glasgow din Marea Britanie şi membru în consiliul de administraţie al The Astronomical
Society of Glasgow.
2
Echipa Planetariului şi Observatorului Astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii din Galaţi este
compusă din următorii membri: Ovidiu Tercu - muzeograf coordonator, Iuliana Cantoneanu - muzeograf, Cătălin Buluc
- operator imagine-sunet. Detalii pe site-ul AstroGalaţi: https://astrogalati.wordpress.com/echipa-planetariului-siobservatorului-astronomic/
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activităţile cultural-educative ale astroclubului şi Planetariului. Foarte multe emisiuni au fost
realizate în Munţii Măcinului cu ocazia unor star-party sau a unor tabere de astronomie. În ultimii
ani membrii astroclubului gălăţean au obţinut rezultate foarte bune şi chiar medalii la olimpiadele
naţionale şi internaţionale de astronomie, pregătirea lor fiind asigurată de doamnele profesoare de
fizică Lucia Popa şi Elena Seciu, de asemenea, membre în cadrul astroclubului.
O parte din pregătirea teoretică a acestor olimpici, dar mai ales cea practică pentru proba
observaţională, a fost realizată în cadrul Astroclubului ”Călin Popovici” şi Observatorului
Astronomic din Galaţi.

Imaginile 3 şi 4

Lecţii ale astroclubului Călin Popovici în anul 2007

Călin Popovici (n. 4 octombrie 1910 - Galaţi - d. 16 ianuarie 1977 Bucureşti)

Imaginile 4 şi 5

Călin Popovici şi staţia de observaţii a sateliţilor artificiali3

Astroclubul poartă numele marelui astronom gălăţean, academicianul Călin Popovici, care a
adus mari contribuţii la dezvoltarea astronomiei în România. Academicianul Călin Popovici şi-a
desfăşurat activitatea la Observatorul Astronomic din Bucureşti şi a ocupat o poziţie specială printre
oamenii de ştiinţă din generaţia sa, fiind caracterizat de pasiunea sa extraordinară pentru
astronomie. În tinereţe, mai precis în anul 1924, Călin Popovici, împreună cu fratele său şi câţiva

3

În imaginea nr.5 este grupul de observatori ai satelitului artificial SPUTNIK. De la stânga, la dreapta, prof. Călin
Popovici, în centru I.C. Sângeorzan şi în dreapta acad. Gh. Demetrescu, pe terasa Observatorului Astronomic din
Bucureşti. Sursa: http://pasiunisiamintiri.blogspot.ro/2014/11/catedra-3-1-astronomia-este-pentru.html
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prieteni, au înfiinţat la Galaţi Asociaţia Astronomilor Români, cu ajutorul profesorului Constantin
Pârvulescu.

Imaginile 5 şi 6 Observaţii astronomice în cadrul Astroclubului "Călin Popovici" şi ediţia a II-a a
şcolii de vară de astronomie "Priviţi cerul!"
La sugestia doamnei Dr. Magda Stavinschi, fost director al Institutului Astronomic al
Academiei Române, s-a hotărât ca astroclubul să poarte numele lui Călin Popovici, în memoria
marelui astronom gălăţean. Astroclubul îşi doreşte să fie un demn urmaş al Asociaţiei Astronomilor
Români şi să asigure continuitate proiectelor pe care şi le-a propus în urmă cu câteva decenii ilustrul
academician4.
Astroclubul "Călin Popovici" reprezintă pentru mulţi dintre membri un punct de plecare în
cariera de astronom sau de animator în planetarii publice şi observatoare astronomice din ţară.
Aniversarea de anul acesta este un moment de mare importanţă pentru noi, iar 16 aprilie 2005 va
rămâne pentru foarte mult timp în amintirea noastră.

Imaginile nr. 7 şi 8

Tabăra de astronomie "Deep Sky", ediţia a IV-a din anul 2009

Cele mai frumoase şi interactive dintre toate activităţile din cei 10 ani de activitate ai
astroclubului sunt taberele de astronomie "Deep-Sky" din Munţii Măcinului. Organizate în fiecare
an în luna august, când condiţiile meteo sunt cele mai potrivite pentru observaţii astronomice,
membrii astroclubului "Călin Popovici" se deplasează în locaţia "Dealul Pietrişului", instalează
corturile şi instrumentele pentru observaţii astronomice şi, timp de aproximativ cinci nopţi, observă
frumuseţea cerului lipsit de poluare luminoasă.

4

https://astrogalati.wordpress.com/astroclubul-calin-popovici/
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În ultimii ani, mai precis din 2008, în organizarea acestor tabere se implică şi primăria
comunei Luncaviţa, din judeţul Tulcea. Mai mult, din anul 2009 în programul taberei de astronomie
apare şi o conferinţă publică intitulată "Priviţi cerul Dobrogei!" Anul acesta va ajunge la ediţia a
VII-a.

Imaginile 9 şi 10 Prima ediţie a conferinţei "Priviţi cerul Dobrogei!" - august 20095

Imaginile 9 şi 10

Emisiunea „Câte-n lună şi-n stele”

EDITORIAL. THE „CĂLIN POPOVICI” ASTROCLUB OF GALAŢI – 10
YEARS OF ACTIVITY
On April the 16th 2015 we celebrate 10 years since „Călin Popovici” Astroclub has began
the activity. This is an educational program which runs in the Planetarium/Astronomic Observatory
of the Galaţi Natural Sciences Museum Complex.
In August, current year, it will be organized the 10th edition of the „Deep –Sky” astronomy
camp of Macin mountains. For organization of this camp, since 2008 the Luncaviţa town hall
(Tulcea county) is also implied. More than this, at Luncavita community center is organized, since
2009, the conference entitled „Look the sky of Dobrogea”, so this year it will take place the 7th
edition.
„Călin Popovici” Astroclub was named after the great astronomer from Galaţi. The
academician Călin Popovici has brought a great contribution to the developement of astronomy in
Romania. Călin Popovici has spread his activity at the Astronomical Observatory of Bucharest. He
occupied a special position among the scientists of his generation, due to his extraordinary passion
for astronomy.

5

Conferinţa "Priviţi cerul Dobrogei!" se organizează la Căminul Cultural din comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea.
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