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COMUNICAT DE PRESĂ
S.C. Electrica Serv S.A – Muzeul Naţional Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”
lansează joi, 26 septembrie 2013, orele 16,30 monografia
„TRAIAN VUIA – VIAŢA ŞI OPERA”
de Dan Antoniu, Ioan Buiu, Dan Hadârcă, Radu Homescu, George Cicoş
Cartea va fi prezentată de prof. dr. George POTRA
Vor rosti alocuţiuni:
Laura Maria ALBANI – director al Muzeului Naţional Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”,
autorii Dan Antoniu, Ioan Buiu, Dan Hadârcă, Radu Homescu
Recită : Doina Ghiţescu
Într-o lume care a uitat să (mai) citească , monografia “Traian Vuia – viaţa şi opera”
vine ca o gură de aer proaspăt care oferă cititorilor, pe lângă informaţiile deja cunoscute,
elemente istorice şi tehnice inedite despre activitatea şi creaţia lui Traian Vuia.
Ceea ce îl înscrie pe Traian Vuia ( 17/29 august-2 septembrie 1950) în trioletul de aur
al aviaţiei româneşti este faptul că a adăugat la realizările constructorilor de aparate de zbor
două soluţii tehnice proprii: trenul de aterizare cu roţi pneumatice şi decolarea cu mijloace
proprii de bord, fără dispozitive complementare sau cu impuls din exterior. Totodată,
aparatele sale au consacrat monoplanul drept o formulă perpetualizată şi cvasi-generală în
aviaţia modernă şi contemporană.
Ceea ce puţin ştiu este faptul că Traian Vuia a avut şi o activitate politică şi socială de
mare anvergură, a luptat cu o forţă extraordinară pentru drepturile românilor din Banat şi
Transilvania, dar şi ale celor din diaspora.
Monografia “Traian Vuia-viaţa şi opera” este o carte documentată temeinic, utilă, uşor
de citit şi înţeles, de făcut şi de primit cadou: adică toate câte au fost uitate sau neştiute s-au
regăsit în această carte de excepţie.
Manifestarea va avea loc în sala de conferinţe a Muzeului Naţional Tehnic, din str.
Candiano Popescu nr. 2, sector 4, Bucureşti, tel/fax: 021 336.77.77
Informaţii suplimentare :
Laura Maria Albani– director Muzeul Naţional Tehnic, tel: 0733.777.990, mail: laura_albani@yahoo.com
Cristina Untea / BRP : tel.: 0721 189216; mail crisa_untea@yahoo.com

