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DESPRE GEOGRAFII BRAª OVENI LA CASA MUREª ENILOR

Muzeul „Casa Mureºenilor” Braºov ºi-a fãcut dintr-o datorie de onoare fa˛ã de marile
personalitã˛i ale culturii o veritabilã misiune institu˛ionalã: suntem aici pentru a readuce în sistemul
de valori al tinerei genera˛ii adevãratele modele, indiferent de domeniul de activitate al acestora,
pentru a învã˛a cu to˛ii cã avem nevoie permanent de oameni care pot ºi ºtiu sã facã diferen˛a. 

Dacã, în general, institu˛ia noastrã este perceputã ca una dedicatã personalitã˛ilor din lumea
istoriei, a literaturii sau a muzicii, ca urmare a ini˛iativei mai mult decât lãudabile a domnului ªerban
Dragomirescu, am intrat într-o zonã în care institu˛iile publice braºovene sunt deficitare: ºtiin˛ele
pãmântului. Încã de la propunerea ini˛ialã am realizat oportunitatea deosebitã care se întrevedea, ºi
anume cea de a „ocupa” o zonã de niºã în spa˛iul vie˛ii culturale publice locale, vitregitã de soartã, dar 
nu uitatã.

Suntem în al cincelea an în care în luna octombrie ne adunãm sã evocãm mari personalitã˛i ale
geografiei româneºti care s-au nãscut sau au activat la Braºov. Anul acesta este rândul domnilor
Laurian Someºan (1901-1986) ºi Nicolae Popp (1908-1989) sã fie omagia˛i aºa cum se cuvine,
pentru a ne demonstra nouã în primul rând, dar ºi celor din genera˛iile mai tinere, cã românii au
învã˛at din nou sã nu mai uite, ºi, eventual, sã urmeze aceste modele umane.

Ca în fiecare an ne bucurãm de colaborarea strânsã cu domnul ªerban Dragomirescu, acest
veritabil spiritus rector a simpozioanelor „Mari geografi braºoveni”, secondat cu atâta dãruire ºi
pricepere de colegii din învã˛ãmântul preuniversitar braºovean, mai precis este vorba aici de
Societatea de Geografie din România, filiala Braºov (reprezentatã de doamna Mioara Popica),
precum ºi de Inspectoratul ªcolar al Jude˛ului Braºov. Tuturor le mul˛umim pentru eforturile depuse
în vederea bunei organizãri a acestui eveniment, ºi, totodatã, ne exprimãm convingerea cã acest
parteneriat de excelen˛ã va continua mul˛i ani de acum încolo, spre beneficiul întregii comunitã˛i
braºovene.
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