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Suntem la a V-a edi˛ie a simpozionului nostru care doreºte sã-ºi aminteascã cu drag ºi mai ales cu 
respect de personalitã˛i din domeniul geografiei ºi geologiei care au dãruit o parte din via˛a lor
Braºovului, având o contribu˛ie de seamã în cercetarea geograficã ºi, implicit, în învã˛ãmântul
braºovean. 

Ne plecãm capetele încã odatã în fa˛a înaintaºilor noºtri dar ºi în fa˛a celor care îºi amintesc de ei
în semn de stimã ºi recunoºtin˛ã. 

Respectul fa˛ã de cei care ne-au deschis drumuri, fa˛ã de opera lor care ne-a fost tot timpul baza
de plecare în învã˛ãmântul geografic ºi nu numai, reprezintã de fapt respectul de sine. 

Cea de a V-a edi˛ie a manifestãrii noastre, coordonatã ca de obicei de domnul prof. ªerban
Dragomirescu, se desfãºoarã în strânsã colaborare cu Muzeul „Casa Mureºenilor” ºi este sus˛inutã de
Filiala Braºov a Societã˛ii de Geografie din România ºi de Inspectoratul ªcolar al Jude˛ului Braºov. 

Aceastã colaborare reprezintã dovada concretã a respectului fa˛ã de înaintaºii noºtri dar sus˛ine
ºi întãreºte în acelaºi timp, dorin˛a profesorilor de geografie de a duce mai departe cercetarea
geograficã chiar din pozi˛ia de dascãli, de a împãrtãºi elevilor lor tainele acestei frumoase discipline
atât la catedrã, cât ºi în numeroase alte activitã˛i. 

Este modul nostru de a participa la educarea tinerei genera˛ii, un exemplu ºi un îndemn pentru
elevii noºtri dar ºi un semnal pentru cei care, în iureºul problemelor de zi cu zi, uitã sã-ºi aminteascã,
sã respecte, sã omagieze. 

Din respect pentru munca geografilor braºoveni, pentru performan˛ã cât ºi pentru munca
elevilor, a devenit un obicei sã invitãm la simpozion elevii care au ob˛inut rezultate foarte bune la
competi˛iile na˛ionale de geografie, împreunã cu profesorii lor. 

Într-o perioadã în care timpul parcã aleargã cu vitezã din ce în ce mai mare, când preocupãrile
tuturor sunt multiple ºi diversificate, când ºcoala nu mai este prioritarã în via˛a multor tineri, iar
domeniile de interes pentru ei se restrâng, astfel de ac˛iuni au meritul de a repune, mãcar periodic,
valorile reale pe locul pe care îl meritã în pofida tuturor dificultã˛ilor existen˛ei noastre. 
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