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In  October  2005, for the National Symposium with International
Participation with title “Protection and Sustainable Management of the Black
Sea Ecosystem, Third Millennium Imperative”, I’ve send a message with my
wishes called “Bridge on space and time”.

The spring of this message was from readings of “Dall’Adriatico al
Mar Nero; Curiosando nella storia comune di Costanza e Trieste.” by Ervino
Curtis.

Now, again from research field, at the National Institute of
Oceanography and Experimental Geophysics as the Abdus Salam International
Centre for Theoretical Physics fellowship, I want to draw attention on the
words of ICTP’s  the former director, Katepalli R. Sreenivasan:

“A paradox of our times is that, while our societies have come to
depend on technological advances as never before, the interest in basic
sciences is diminishing at all levels.”

from the book “One Hundred Reasons to be a Scientist”
(http://users.ictp.it/~pub_off/books/100_reasons.pdf).

So, all I really want to wish to all of you (National Institute for Marine
Research and Development “Grigore Antipa”) is to have and to give 101
opportunities to be a marine scientist.
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În octombrie 2005, cu ocazia Simpozionului Naţional cu Participare
Internaţională intitulat „Protecţie şi Management Durabil al Ecosistemului
Mării Negre, Imperativ al Mileniului III“, am transmis un mesaj cu urările
mele intitulat „Punte între spaţiu şi timp“.

Sursa acestui mesaj au fost lecturile din „De la Adriatică la Marea
Neagră; Curiozităţi în istoria comună a Constanţei şi Trieste-ului“, de Ervino
Curtis.

Acum, din nou în câmpul cercetării, la Institutul Naţional de
Oceanografie şi Geofizică Experimentală, ca profesor asociat la Centrul
Internaţional pentru Fizică Teoretică „Abdus Salam“, vreau să atrag atenţia
asupra cuvintelor fostului director al Centrului Internaţional pentru Fizică
Teoretică, Katepalli R. Screenivasan:

„Unul dintre paradoxurile vremurilor noastre este că, în vreme ce
societatea noastră a ajuns să depindă de descoperirile tehnologice mai mult ca
niciodată, interesul pentru ştiinţele de bază se diminuează la toate nivelurile“.

Extras din cartea „O sută de motive pentru a fi om de ştiinţă“
(http://users.ictp.it/~pub_off/books/100_reasons.pdf)

Astfel, doresc să vă urez tuturor (de la Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“) să aveţi şi să oferiţi 101 oportunităţi de a
fi om de ştiinţă în domeniul marin.

Mihai Burca
Institutul Naţional de Oceanografie şi Geofizică Experimentală, Trieste, Italia


