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Conform tradiţiei, comemorăm şi în anul 2011 o personalitate din domeniul geografiei şi 
geologiei care aparţine Braşovului şi care a avut o contribuţie importantă în cercetarea şi 
învăţământul geografic braşovean. Nu ne facem un titlu de glorie din acest fapt, ci ne 
facem datoria morală de a ne aduce aminte, cu respect şi recunoştinţă, de profesorul de 
geografie Paul Binder. 

Sperăm ca, într-un viitor oarecare, locul şi rolul său în învăţământul pedagogic 
braşovean să fie cel pe care îl merită şi în cadrul Liceului „Andrei Mureşanu”, unde a 
educat zeci de generaţii de elevi şi învăţători. Cabinetul de geografie pe care l-a amenajat 
şi dotat cu numeroase materiale didactice este şi acum în memoria celor care l-au vizitat, 
s-au inspirat şi s-au documentat la faţa locului. 

Avea o statură impunătoare, o privire inteligentă, era demn, corect şi îşi asuma 
toate afirmaţiile făcute având permanent argumente. Deşi nu părea la prima vedere, avea 
un rafinat simţ al umorului, o blândeţe în munca cu elevii şi un mare respect faţă de aceştia.  

Considerăm că prin contribuţia sa la dezvoltarea învăţământului braşovean, prin 
ceea ce a realizat în domeniul geografiei, a participat la îmbogăţirea patrimoniului 
cultural al Braşovului. 

Manifestarea de faţă, coordonată de domnul profesor Şerban Dragomirescu, se 
desfăşoară şi anul acesta în colaborare cu Forumul German şi Muzeul „Casa 
Mureşenilor” şi este susţinută de Filiala Braşov a Societăţii de Geografie şi de 
Inspectoratul Şcolar. 

Elevii care astăzi sunt premiaţi, împreună cu profesorii lor, prin rezultatele 
obţinute la concursurile naţionale de geografie aduc un demn omagiu şi profesorului 
Paul Binder, care mulţi ani a fost un corect evaluator la olimpiadele de geografie. 

Într-o perioadă în care timpul parcă aleargă cu viteză din ce în ce mai mare, când 
preocupările tuturor sunt multiple şi diversificate, când şcoala nu mai este prioritară în 
viaţa multor tineri, iar domeniile de interes pentru ei se restrâng, astfel de acţiuni au 
meritul de a repune, măcar periodic, valorile reale pe locul pe care îl merită, în pofida 
tuturor dificultăţilor existenţei noastre. 

 
 
 

  


