
SIMPOZION
„CENTENARUL NAªTERII ACADEMICIANULUI VICTOR TUFESCU”

Cea de-a treia edi!ie a manifestãrilor – devenite tradi!ionale – organizate în fiecare toamnã de
Muzeul „Casa Mureºenilor”, în colaborare cu Inspectoratul ªcolar al Jude!ului Braºov ºi Filiala
Braºov a Societã!ii de Geografie din România, cinstind memoria adeseori uitatã de urmaºi a unor
personalitã!i din domeniul ºtiin!elor despre Pãmânt care s-au afirmat în spa!iul geografic generos
al Braºovului sau au contribuit la cunoaºterea,  la afirmarea lui, a fost consacratã în
2008 academicianului profesor Victor Tufescu (1908-2000). La omagiul adus acestui strãlucit om

de ºtiin!ã ºi dascãl de mare har, în ziua de 23
octombrie 2008 a participat un numeros public
avizat. Au fost prezen!i ºi membri ai familiei sale. 

Înscrierea ºi a Braºovului între oraºele în
care a fost cinstitã memoria sa, în anul centenarului
naºterii sale, se datoreazã faptului cã în 1935 ºi-a
început activitatea didacticã la Liceul (astãzi
Colegiul Na!ional) „Dr. Ioan T. Meºotã”, ºcoalã de
tradi!ie ce îºi va serba 140 de ani de existen!ã în
2009, unde figureazã pânã în 1938, timp în care ºi-a
sus!inut ºi teza de doctorat la Universitatea din Iaºi. 

În paginile ce urmeazã sunt redate toate
comunicãrile rostite cu acest prilej, în cadrul atât de

adecvat al Muzeului „Casa Mureºenilor”, de cãtre foºti elevi, discipoli ºi colegi, dintre care unii au
urmat studiile liceale în Braºov sau pãstreazã afinitã!i familiale cu urbea de la poalele Tâmpei. De
asemenea, a fost inclus ºi mesajul de suflet trimis din Australia de fiica sa, Astrid Tufescu-Gionea,
citit de nepotul de frate al profesorului, ing. Mihai Tufescu, el însuºi braºovean. 

Reuniunea a prevãzut ºi un moment muzical cu piese de virtuozitate violonisticã de Brahms
(Dans ungar) ºi Saint-Saëns (Rondo capricioso) (se ºtie cã profesorul Tufescu era, în tinere!e, ºi un
înzestrat violonist), interpretate de elevi ai Liceului de Muzicã „Tudor Ciortea” din localitate,
Octavian Moaºea ºi Alexandru Pârvu. 

Potrivit tradi!iei instaurate încã de la prima edi!ie, marcând o necesarã continuitate între
genera!ii, la sfârºitul manifestãrii au fost rãsplãti!i cu premii elevii din jude!ul Braºov remarca!i la
Olimpiada Na!ionalã de Geografie ºi la alte concursuri na!ionale de profil din anul 2008, precum ºi
profesorii lor îndrumãtori. Premiile, constând în cãr!i ºi reviste, au fost oferite de „National
Geographic” România, revista „Atlas De Agostini”, Institutul Goethe (toate din Bucureºti) ºi Muzeul 
„Casa Mureºenilor”. 

Pentru cea de-a cincea edi!ie a acestei manifestãri, din 2010, au fost propuse numele profesorilor 
Nicolae M. Popp ºi Laurian Someºan, care, prin antecesori sau prin propria lor activitate, au fost
lega!i de via!a culturalã, ºtiin!ificã ºi educa!ionalã a Braºovului.
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