100 de ani de Școala de Matematică în limba română
la Universitatea din Cluj
Stimate domnule Prorector,
Stimate domnule Vice-preşedinte al Senatului universitar,
Stimate domnule Vice-preşedinte al Senatului universitar reprezentând linia
germană,
Stimaţi invitaţi,
Dragi colegi şi studenţi,
Celebrăm astăzi aici, în Aula Magna Universităţii Babeş-Bolyai, cei 100
de ani de şcoală de matematică în limba română la universitatea clujeană.
Suntem bucuroşi şi onoraţi că alături de noi se află foarte mulţi colegi şi prieteni,
de la multe dintre instituţiile noastre partenere. Salut prezenţa aici a
reprezentanţilor Universităţii Bucureşti, Universităţii Alexandru Ioan Cuza din
Iaşi, Universităţii de Vest din Timişoara, Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca,
Universităţii de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, a
preşedintelui Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, a reprezentanţilor
unor Institute de cercetare ale Academiei Române, a Inspectoratului Şcolar Cluj,
a unor licee partenere, precum şi a multor alumni ai facultăţii noastre. De
asemenea, multumesc mult pentru participare profesorilor honoris causa ai
facultăţii noastre, precum şi colegilor mei, cadre didactice sau foste cadre
didactice ale facultăţi, colegi care au marcat istoria acestei facultăţii, în anii mai
din urmă.
Alături de noi se află acum, cum a fost dealtfel întotdeauna, conducerea
UBB. Din partea conducerii executive a universităţii noastre, îl invit mai intâi la
cuvânt, pe prof.univ.dr. Daniel David, prorector al UBB responsabil pe zona de
cercetare, competitivitate şi excelenţă.
Din partea Senatului, organismul de conducere colectivă al UBB, va
prezenta un mesaj prof.univ.dr. Horia F. Pop, vicepreşedinte al Senatului
universitar.
Şcoala Clujeană de Matematică de după 1919 îşi trage seva din
entuziasmul şi implicarea deosebită a matematicienilor din vechiul Regat, în
special a celor din Bucureşti şi Iaşi, dar mai ales din dorinţa neţărmurită a
intelectualilor români din toate provinciile româneşti de a dovedi că se poate
realiza la Cluj un învăţământ superior românesc de nivel european. Se ştie, până
în 1919, la universitatea cu predare în limba maghiară “Francisc Iosif” din
Cluj, în cadrul Facultăţii de Matematică şi Ştiinţe Naturale au activat, printre
alţii, matematicienii de talie mondială cum ar fi Lipót Fejér, Frigyes Riesz,
Alfréd Haar, toţi cu contribuţii remarcabile în cercetarea ştiinţifică de
matematică.
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Pe acest fond, după Marea Unire din 1918, a început marea aventură a
Şcolii româneşti de Matematică la Universitatea din Cluj.
Il invit acum pe domnul prof.univ.dr. Ioan A. Rus, membru de onoare al
Academiei Române, să ne prezinte începuturile Şcolii clujene de Matematică în
limba română la Universitatea din Cluj.
In ceea ce urmează, voi prezenta dezvoltarea şcolii de matematică de la
Universitatea din Cluj după 1940, precum şi câteva date despre facultatea
noastră azi.
Inaintea de a încheia, ascultând imnul Europei „Oda Bucuriei” în
interpretarea corului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din UBB, aş vrea să vă
mulţumesc tuturor pentru participare şi să vă urez ani buni şi frumoşi de acum
înainte.
La Mulţi Ani UBB !

La Mulţi Ani tuturor !

Decan,
Prof.dr. Adrian Petruşel
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