
DIN ACTIVITATEA PENTRU RASPîNDIREA 
CUNOŞTINŢELOR ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE 

IN RîNDUL POPULAŢIEI BUCUREŞTENE 
îNTRE ANII 1949-1964 

de GELCU MAKSUTOVICI 

In cadrul revoluţiei culturale - ca parte integrantă a construcţiei 
socialiste - cultura, devenită bun al maselor, cuprinde o sferă largă de 
activitate şi o mare varietate de forme. Activitatea de răspîndire a cunoştin
ţelor cultural-ştiinţifice, propaganda prin conferinţe, a cunoscut o amploare 
deosebită, devenind problemă de stat. Jn acest scop, din iniţiativa Partidului 
Muncitoresc Romîn a fost creată, în anul 1949, Societatea pentru Răspîn
direa Ştiinţei şi Culturii (S.R.S.C.), care a avut un rol de seamă în viaţa 
politică şi culturală a ţării, într-o perioadă de mari prefaceri revoluţionare 
şi a cărei activitate formează în mare parte, obiectul studiului de fată. 

înfiinţarea acestei societăţi s-a pus cu ocazia lucrărilor Congresului 
Intelectualilor din R.P.R., pentru pace şi cultură, ţinut la Bucureşti, în 
martie 1949, cînd o delegaţie a muncitorilor din Capitală a adresat Congre
sului propunerea de a se crea o asociaţie de răspîndire a cunoştiinţelor 
ştiinţifice în rîndurile poporului muncitor, propunere aprobată cu însufleţire 
şi trecută în Rezoluţia votată de Congres în următoarea formulare: 
„Ţinînd seamă că ştiinţa este o armă puternică în lupta pentru apărarea 
păcii şi construirea socialismului, Congresul îşi însuşeşte propunerea dele
gaţiei muncitoreşti din Capitală, de a constitui o asociaţie pentru răspîn
direa ştiinţei în masele largi populare, de la oraşe şi sate" „. 1• 

Trei luni mai tîrziu, în iunie 1949, această idee a fost concretizată 
în Decretul nr. 264 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, care hotăra 
înfiinţarea „SOCIETAŢII PENTRU RASPJNDIREA ŞTIINŢEI ŞI 
CULTURII". Societatea era recunoscută ca persoană juridică de utilitate 
publică, condusă de un comitet format din 29 de membri, numit printr-o 
hotărîre a Consiliului de Miniştri, comitet care din sînul său îşi alege un 
preşedinte şi trei vicepreşedinţi. Comitetul avea sarcina să elaboreze un 
statut al societăţii şi să-l supună spre aprobare Consiliului de Miniştri iar 

1 Rezo]J.!ţia votată de Congresul Inteleclualilor din R.P.R. pentru Pace şi Cultură : 
în „Scînteia", nr. 1390 din I aprilie 1949, pag. I. 
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din momentul aprobării statutului, se desfiinţa vechea societate „Ateneul 
Romîn" - recunoscută persoană morală şi juridică prin legea decretată în 
1886 -, urmînd ca patrimoniul acesteia să treacă asupra Societăţii pentru 
Răspîndirea Ştiinţei şi Culturii. ( S.R.S.C.). 

Astfel se crea, „un nou focar de răspîndire a cunoştinţelor politice şi 
ştiinţifice în masele poporului muncitor, o nouă şi puternică armă de luptă 
împotriva obscurantismului, misticismului, superstiţiilor şi a rămăşiţelor 
şi influenţelor ideologiei reacţionare imperialiste, o nouă armă de luptă 
pentru socialism şi pentru pace" 1• 

Spre deosebire de „Ateneul Romîn", noua societate avea un caracter 
profund de masă, atît prin numărul celor chemaţi să facă expuneri, cît, mai 
ales, prin numărul celor ce veneau să le asculte. Un merit al noii societăţi 
consta în faptul că îşi propunea să facă educaţia omului nou, în spiritul 
umanismului socialist, să pătrundă cit mai adînc în rîndul maselor 
populare, să găsească formele cele mai accesibile acestora. E drept că şi în 
cadrul vechii societăţi a „Ateneului Romîn" au existat personalităţi proemi
nente ale ştiinţei şi culturii romîneşti, ca de exemplu : C. Esarcu, Dr. Gh. 
Marinescu, G. Enescu, Dr. Carol Davila, Gr. Racoviţă, Urechia, Hajdeu, 
Em. Bacaloglu, Delavrancea, Vlahuţă, Duiliu Zamfirescu ş.a., care au făcut 
expuneri cu caracter progresist, dar aceste expuneri erau puţine şi nu aveau 
un caracter de masă. Tradiţiile progresiste ale acestei societăţi au fost 
preluate şi continuate la un nivel superior în raport cu sarcinile culturii 
socialiste. 

Urmînd indicaţiile leniniste privitoare la „luminarea acelora pe care 
capitalismul îi abrutiza şi îi oprima" şi în a da efectiv celor ce muncesc 
„posibilitatea de a se bucura cu adevărat de binefacerile culturii, civilizaţiei 
şi democraţiei 2, partidul nostru a creat noua societate cu scopul de a 
răspîndi în mase cunoştinţele ştiinţifice şi culturale, de a explica pe înţe
lesul acestora fenomenele ştiinţifice cele mai esenţiale. Important era faptul 
că pentru prima dată în ţara noastră lua fiinţă o astfel de societate cu un 
larg caracter de masă. 

ln Statutul S.R.S.C., aprobat prin Hotărîrea Nr. 759 a Consiliului 
de Miniştri, în şedinţa din 15 iulie 1949, la primul punct se prevedea că : 
„Societatea pentru Răspîndirea Ştiinţei şi Culturii este o organizaţie care 
are drept scop răspîndirea cunoştinţelor ştiinţifice şi politice în masele largi 
ale poporului, combaterea obscurantismului, misticismului şi superstiţiilor, 
combaterea influenţelor ideologice duşmane intereselor poporului muncitor, 
sub orice formă s-ar manifesta ele. Societatea îşi pune ca scop să antreneze 
în opera de răspîndire a culturii în popor cercurile largi ale intelectualilor 
din R.P.R." 3• 

lntr-un timp scurt, S.R.S.C.-eul a reuşit să antreneze un larg activ 
obştesc, format din oameni de ştiinţă şi cultură, academicieni, cadre uni
versitare şi din învăţămîntul mediu, cercetători, ingineri, medici, artişti, 
scriitori, cadre de vechi intelectuali alături de cei de formaţie nouă, toţi 
animaţi de dorinţa participării la efortul general de culturalizare şi educare 
a maselor, de a-şi pune experienţa şi cunoştinţele la dispoziţia poporului. 

1 „Să ducem lumina ştiinţei şi culturii în masele largi"; în „Scînteia", nr. 1462 din , 
26 iunie 1949, pag. l. 
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3 S.R.S.C. - Statut, Ed. de Stat, 1949, pag. 7. 
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Din primul Comitet de conducere pe ţară, făceau parte oameni de 
ştiinţă şi cultură de mare prestigiu ca: Geo Bogza, P. Constantinescu-laşi, 
I. G. Maurer, I. Murgulescu, Traian Săvulescu ş. a. In calitate de preşedinte 
a fost ales Acad. Tr. Săvulescu, iar ca vicepreşedinţi ai Societăţii, P. Con
stantinescu-laşi, Al. Buican şi I. G. Maurer. 

Bucureştiul, ca cel mai însemnat centru cultural-ştiinţific al ţării, era 
chemat în primul rînd, să răspundă acestei nobile misiuni, cu atît mai mult 
cu cît aici îşi desfăşurau activitatea cele mai importante instituţii şi erau 
concentrate numeroase cadre cu o calificare superioară, din toate domeniile. 
Din rîndul muncitorilor bucureşteni pornise propunerea creerii noii socie
tăţi, aici îşi ducea activitatea Consiliul Central de Conducere şi organele 
sale, existau condiţiile cele mai propice pentru începerea unei atari 
activităţi. 

In primul an de activitate, în faţa Consiliului Central de conducere 
stăteau sarcini legate de înfiinţarea filialelor S.R.S.C., în principalele centre 
ale ţării, organizarea de conferinţe în marile întreprinderi din Capitală, 
recrutarea unui activ de lectori, editarea revistei „Ştiinţă şi Cultură", orga
nizarea fondului de cărţi din fosta bibliotecă a Ateneului şi deschiderea 
bibliotecii S.R.S.C. etc. Din primele luni de activitate s-au obţinut o seamă 
de realizări. Intr-un articol publicat de ziarul „Scînteia", în luna octombrie 
1949, se arăta că : „De la înfiinţare şi pînă astăzi activitatea S.R.S.C. s-a 
îndreptat in deosebi în direcţia ţinerii de conferinţe în marile întreprinderi 
din Capitală. Acum Societatea a pornit la lărgirea activităţii sale" iar în 
continuare se relata faptul că „Pînă în prezent Societatea are în Bucureşti 
cca. 250 de membrii activi : Acţiunea de recrutare a membrilor activi şi a 
lectorilor se desfăşoară cu intensitate" 1• 

Cu începere de la data de 22 octombrie 1949, S.R.S.C. a organizat un 
nou ciclu de conferinţe în sălile Ateneului R.P.R. şi Dalles, cu tema ca : 
„Lupta dintre materialism şi idealism în gîndirea filozofică din ţara 
noastră", „Compoziţia scoarţei pămîntului", expuneri pe teme internaţio
nale etc. In ianuarie 1950 se inaugurează Biblioteca S.R.S.C., în strada 
Franklin, nr. 1-3. In rîndurile primilor conferenţiari şi activişti S.R.S.C. 
au fost prezenţi Acad. Şt. S. Nicolau, S. Stoilov, N. Gh. Lupu, Gr. Moisil, 
E. Macovschi, C. I. Gulian, C. Paraschivescu-Bălăceanu, I. P. Puţuri şi 
alţii. Partidul a acordat o deosebită atenţie muncii S.R.S.C. In articolul 
de fond al ziarului „Scînteia", din 23 mai 1950, intitulat: „Tot sprijinul 
Societăţii pentru Răspîndirea Ştiinţei şi Culturii", se arăta că „A duce 
ştiinţa şi cultura în masele largi este o sarcină de bază a regimului de 
democraţie populară, o sarcină de bază a Partidului clasei muncitoare. 
Această sarcină este impusă de însăşi opera uriaşă de construiare a socia
lismului, care nu poate fi dusă la capăt decît cu participarea activă şi 
creatoare a maselor. In acest scop este necesară înarmarea milioanelor de 
oameni ai muncii cu un bagaj cît mai cuprinzător de cunoştinţe politice, 
ştiinţifice, tehnice 2• 

Referindu-se la munca S.R.S.C. ş,i la lărgirea sferei sale de activitate, 
„Scînteia" sublinia că „Numai în primele trei luni ale anului 1950, au fost 

1 Din activitatea S.R.S.C.; în : „Scinteia", nr. 1553 din 12 oct. 1949, pag. 3. 
2 „Tot sprijinul Societăţii pt. Răspindirea Ştiinţei şi Culturii ! în : „Scînteia", nr. 

1740 din 23 mai 1950, pag. I. 
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organizate peste 5000 de conferinţe ştiinţifice şi politice, care au fost 
ascultate de circa un milion de ascultători. Au apărut primele cinci numere 
ale revistei „Ştiinţă şi Cultură" organ al Societăţii şi s-a pornit la editarea 
de broşuri cuprinzînd conferinţele cele mai importante" 1, iar în ceea ce 
priveşte activitatea de viitor se arăta „Nobile şi minunate sarcini de luptă 
stau în faţa «Societăţii pentru Răspîndirea Ştiinţei şi Culturii». Dar îndepli
nirea acestor sarcini nu poate să constituie o problemă care să intereseze 
numai Societatea şi pe membrii ei. Răspîndirea Ştiinţei şi Culturii în popor 
este o cerinţă fundamentală a construirii socialismului care trebuie să 
preocupe îndeaproape întreg Partidul nostru, pe toţi intelectualii cinstiţi, 
pe toţi oamenii muncii din ţara noastră" şi în continuare „Această muncă 
trebuie socotită ca o problemă de partid şi de stat 2• 

La 23 decembrie 1950, în sala Dalles, într-o şedinţă prezidată de 
tovarăşul Ion Gheorghe M.aurer, a avut loc constituirea filialei Bucureşti a 
Societăţii pentru Răspîndirea Ştiinţei şi Culturii. Cu această ocazie a fost 
ales un Comitet de conducere, format din 27 membri, avînd ca preşedinte 
pe tov. Acad. Prof. Dr. N. Lupu. 

Pentru această perioadă de început activitatea Filialei S.R.S.C. 
Bucureşti nu poate fi strict separată de cea a Consiliului Central de condu
cere, iar mai tîrziu de cca a filialei S.R.S.C. a Regiunii Bucureşti, datorită 
faptului că cele trei organe de conducere îşi aveau sediul în oraşul Bucu
reşti, iniţiau acţiuni comune în vederea pregătirii lectorilor, elaborării unor 
conferinţe, organizării de simpozioane şi brigăzi ştiinţifice etc. în primii 
ani de activitate, o perioadă destul de îndelungată, Filiala S.R.S.C. a ora
şului Bucureşti a funcţionat în acelaşi local, (în str. Pictor Verona, 18) cu 
Filiala S.R.S.C. a Regiunii Bucureşti, iar o altă perioadă în acelaşi sediu 
cu Consiliul Central de conducere (str. Biserica Amzei 5-7). 

în plus, Filiala S.R.S.C. Bucureşti a participat împreună cu Consiliul 
Central de conducere la organizarea unor simpozioane legate de aniversări 
culturale mondiale, au folosit împreună sala lectoratului Central din str. 
Biserica Amzei 5-7 sau Aula Bibliotecii Centrale Universitare, au organi
zat în comun o serie de expoziţii de interes general, ca de exemplu : „Origi
nea şi evoluţia vieţii pe pămînt", existînd o conlucrare fructuoasă. Filiala 
Bucureşti, primind un ajutor substanţial şi o îndrumare permanentă de la 
Consiliul Central S.R.S.C. 

Filiala S.R.S.C. a oraşului Bucureşti reuşeşte să pătrundă în rîndul 
maselor, prin organizarea de conferinţe la locurile de producţie, în cluburi 
sindicale, la colţurile roşii ale întreprinderilor. O lărgire a sferei de activi· 
tate s-a simţit mai ales atunci cînd în Capitală au fost organizate şi Filia
lele S.R.S.C. raionale. 

La începutul anului 1951, în sala Ateneului R.P.R. au fost organizate 
pentru perioada 3 ianuarie-13 aprilie, 6 cicluri de conferinţe, cu teme ca: 
„Electrificarea ţării aduce belşug şi înalt nivel cultural pentru oamenii 
muncii" ; „Lumea vie în neîncetată transformare", „Literatura în slujba 
poporului, mijloc însemnat de educare şi mobilizare a maselor la construi
rea socialismului s.a. 

în această perioadă, alături de intelectuali de prestigiu ca acad. Ştefan 
Vencov, Emil Condurache, Eugen M.acovschi, C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
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Dumitru Almaş, vin tineri intelectuali ca Matei Alecsescu, Tache Aurelian, 
Florian Georgescu. Ion Corvin Sîngeorzan, Al. Roşu, Liviu Ştefănescu, 
Panait I. Panait şi alţii. 

Făcînd un bilanţ al primei perioade de activitate - anii 1949-1954 -
constatăm că S.R.S.C., obţinuse importante realizări din care o bună parte 
erau înfăptuite în oraşul Bucureşti. 

într-un articol din revista „Lupta de clasă" privind activitatea 
S.R.S.C. se spunea: „în munca sa de pînă acum, Societatea pentru Răspîn
direa Ştiinţei şi Culturii a contribuit la popularizarea hotărîrilor partidului 
şi guvernului, la informarea oamenilor muncii asupra problemelor interne 
şi internaţionale, la răspîndirea cunoştinţelor ştiinţifice în rîndurile oameni
lor muncii. Principala activitate a S.R.S.C. constă în elaborarea şi difuza
rea de conferinţe cu teme politice şi ştiinţifice" 1, iar mai departe: „Numai 
în cursul anului 1953 au fost ţinute peste 120.000 de conferinţe, la care au 
participat mai mult de 12 milioane de ascultători. De un deosebit interes 
din partea oamenilor muncii s-a bucurat expoziţia permanentă „Originea şi 
evoluţia omului" ; peste 2 milioane de oameni au vizitat această expoziţie 
organizată de S.R.S.C. la Bucureşti şi în alte 90 de localităţi din ţară. 
De la înfiinţarea sa S.R.S.C. a editat 17 4 titluri de broşuri, într-un tiraj 
total de peste 3 milioane exemplare" 1• 

De asemenea găsim aprecieri într-o publicaţie care se ocupa cu 
dezvoltarea culturii în ţara noastră, din care cităm : „In cei aproape 5 ani 
de existenţă, Societatea pentru Răspîndirea Ştiinţei şi Culturii a organizat 
mai mult de 570.000 conferinţe pe subiecte dintre cele mai variate din dome
niul ştiinţei, tehnicii, literaturii artei, politicii internaţionale, etc. Specia
liştii ţin conferinţe în Capitală, apoi ele sînt imprimate şi trimise în 12.000 
cămine culturale din ţara noastră ca şi în cluburile sindicale. Aici textele, 
după caz, sînt ilustrate cu exemplificări din regiunea respectivă iar Confe
rinţele sînt citite în faţa muncitorilor şi ţăranilor; 58 milioane de auditori 
au asistat deja la aceste conferinţe în Bucureşti şi în provincie" 2• 

Cu toate acestea realizările nu erau încă la nivelul cerinţelor. ln 
analiza pe care partidul a făcut-o, în anul 1954, muncii de răspîndire a 
cunoştinţelor cultural-ştiinţifice în rîndul maselor, s-au semnalat unele 
lipsuri, ce trebuiau neapărat remediate pentru a se putea trece la o îmbu
nătăţire substanţială a activităţii. 

Ca urmare Comitetul Central al partidului a adoptat o hotărîre cu 
privire la îmbunătăţirea activităţii de răspîndire în mase a cunoştinţelor 
politice şi ştiinţifice. Pc baza acestor hotărîri, „Societatea pentru Răspîndi
rea Ştiinţei şi Culturii" ( S.R.S.C.) organizaţie menită să joace un rol 
însemnat în lupta pentru luminarea maselor - trebuie să-şi ridice activi
tatea la un nivel mai înalt" 3• In continuare erau arătate o serie de lipsuri 
printre care aceea că : „SR.S.C. a neglijat una din laturile esenţiale ale 
activităţii sale : asigurarea unui conţinut şi a unei calităţi corespunzătoare 
a conferinţelor, caracterul concret, mobilizator al acestora, condiţie a 
eficacităţii muncii pe tărîmul răspîndirii culturii în mase 4• 

1 „Lupta de clasă". Seria a V-a, anul XXXIV, nr. 5, mai 1954, pag. 15. 
2 Le developpement de la Cu/ture dans la Republique Populaire Roumairze. Edite par 

!'Institut Roumain pour Ies Relation Culturelles avec l'etranger. Bucarest, 1954, pag. 46. 
3 „Scînteia", nr. 2955 din 24 aprilie 1954, pag. I. 
4 Ibidem. 
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Se trece, de fapt, la o nouă etapă în activitatea acestei societăţi, prin 
găsirea unor noi iorme de organizare a manifestărilor cultural-ştiinţifice, 
în cadrul lectoratelor, iar mai tîrziu a universităţilor muncitoreşti şi 
populare, prin ridicarea calitativă a muncii de conducere şi a pregătirii 
lectorilor şi auditorilor pentru participarea la cursurilor nou iniţiate. 

Noua perioadă 1955-1962 cunoaşte o dezvoltare mai rapidă, atît prin 
formele de organizare, cît şi prin participarea maselor de auditori, Socie
tatea pentru Răspîndirea Ştiinţei şi Culturii aducînd un aport substanţial 
la înfăptuirea revoluţiei culturale din ţara noastră, mergînd în pas cu trans
formările petrecute în viaţa poporului romîn şi ajutînd efectiv la marile 
prefaceri revoluţionare. Intreaga activitate fiind subordonată sarcinilor 
construcţiei socialiste. 

Incepînd cu anul 1955, se orientează spre noi forme de organizare 
care să antreneze un număr mai mare de intelectuali la munca de răspîndire 
a culturii şi mai ales mase mai mari de auditori. 

In locul secţiilor mari, care activau pe lîngă birourile filialelor, se 
trece la organizarea secţiilor pe specialităţi, ceea ce duce la o înviorare 
a activităţii, prin elaborarea de teme variate, cu conţinut ştiinţific legat de 
practica producţiei şi de realizările contemporane ale ştiinţei mondiale. 

Temele elaborate sînt avizate de conducerile secţiilor ştiinţifice, jar 
pentru acţiuni mai mari se organizează discuţii cu lectorii şi conferenţiarii, 
în vederea unui larg schimb de păreri asupra expunerilo'r. 

Impreună cu organele sindicale, Societatea pentru Răspîndirea Ştiin
ţei şi Culturii (S.R.S.C.) a înfiinţat în Capitală şi în cîteva centre raionale 
primele universităţi populare. In cinstea celui de al II-iea Congres al 
partidului, Filiala Bucureşti, ia iniţiativa înfiinţării unei universităţi 
populare la Complexul „Griviţa Roşie", iniţiativă primită cu însufleţire de 
salariaţii acestuia. Astfel se deschide, la 13 decembrie 1955, prima univer
sitate populară la locul de muncă, la clubul C.F.R. Griviţa Roşie, cu două 
cicluri : ciclul de marxism-leninism şi probleme internaţionale" şi ciclul 
„să ne cunoaştem patria şi harta lumii". „Forma superioară de educare a 
adulţilor prin intermediul răspîndirii cunoştinţelor cultural-ştiinţifice o 
reprezintă învăţămîntul popular, care şi-a găsit expresia în ţara noastră în 
universităţile muncitoreşti şi universităţile populare" 1• 

Revista „Ştiinţă şi tehnică", editată în colaborare cu C.C. al U.T.M., 
şi-a îmbunătăţit activitatea, fiind tot mai solicitată de cititori. Broşurile 
de popularizare şi-au mărit tirajele şi numărul de titluri. 

Intr-un articol de fond al ziarului Scînteia, din anul 1955, se spunea 
că: „Transformarea S.R.S.C. într-o largă organizaţie obştească voluntară 
a intelectualităţii înaintate este cea mai importantă şi actuală sarcină a 
conducerii S.R.S.C." 2, arătîndu-se în acelaşi timp că „răspîndirea ştiinţei 
şi culturii în masele largi populare este o mun~ă patriotică de înaltă 
răspundere. Indeplinind cu succes această muncă, S.R.S.C. aduce o contri
buţie de cea mai mare însemnătate la culturalizarea maselor şi la mobili
zarea lor la lupta pentru pace şi socialism" 3• 

1 Momente ale revoluţiei culturale din Romînia", Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1964, 
pag. 345. 

2 „Să îmbunătăţim activitatea de răspindire a cunoştinţelor politice şi ştiinţifice" 
ln „Sointeia", nr. 3319 din 25 iunie 1955, pag. I. 

8 Ibidem. 
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Jn acelaşi an a avut loc o consfătuire a activiştilor filialelor S.R.S.C .• 
cu participarea organelor sindicale şi secţiilor culturale ale sfaturilor 
populare, care a prilejuit un larg schimb de experienţă, şi a dus la îmbună
tăţirea activităţii de masă pe această linie. 

Jn concluziile consfătuirii cu secretarii filialelor S.R.S.C., din 14-15 
noiembrie 1955, tovarăşul Eduard Mezincescu, vicepreşedintele Consiliului 
Central S.R.S.C., sublinia : „filialele au pornit pe drumul traducerii în 
·.;iaţă a prevederilor Hotărîrii C.C. al P.M.R. cu privire la reorganizarea 
activităţii S.R.S.C., înregistrînd unele succese însemnate" 1, iar în darea de 
seamă pe trim. 1.1956 a filialei - Bucureşti, se arată : „Filiala S.R.S.C. 
Bucureşti şi-a desfăşurat activitatea pe trimestrul I în lumina documente
lor celui de al II-iea Congres al P.M.R., căutînd să aplice în viaţă Hotărîrea 
C.C. al P.M.R. din mai 1955 cu privire la sarcinile S.R.S.C.-ului în ceea 
ce priveşte asigurarea conţinutului ştiinţific, ideologic şi politic al temelor, 
antrenarea oamenilor de ştiinţă, a activiştilor de partid şi de stat la elabo
rarea şi ţinerea conferinţelor" 2, iar pentru îmbunătăţirea muncii şi cuprin
derea sarcinilor oraşului şi regiunii Bucureşti, în luna februarie, s-a trecut 
la organizarea celor două consilii, oraş şi regiune, constituindu-se Consiliul 
S.R.S.C. oraş Bucureşti - separat de cel al Filialei regionale Bucureşti. 
care avea să se constitue ceva mai tîrziu. 

In darea de seamă pe trimestrul al doilea al anului 1956, a Filialei 
S.R.S.C. - oraş Bucureşti, în legătură cu îmbunătăţirea activităţii găsim 
că: filiala are un număr de 14 secţii ştiinţifice care la începutul trimestrului 
au pornit cu entuziasm în muncă, şi-au format colective, plan de muncă 
pentru elaborarea şi revizuirea conferinţelor, iar în oraşul Bucureşti în 
trimestrul II s-au ţinut în total 796 conferinţe, 20 de prezentări de filme, 
5 simpozioane şi 15 jurnale vorbite" 3• 

Filiala S.R.S.C. oraş Bucureşti caută să-şi lărgească activitatea, să 
pătrundă cît mai adînc în rîndul maselor de oameni ai muncii, în între
prinderile şi instituţiile Capitalei, în Cluburile muncitoreşti, răspunzînd 
la solicitările acestora şi căutînd să ia legătura cu factorii de răspundere 
pentru organizarea de acţiuni variate, instructive, la un nivel ştiinţific 
ridicat şi în acelaş timp accesibil maselor. De altfel chiar începînd cu anul 
1956, se constată o creştere a numărului de conferinţe -- Statistica mani
festărilor filialei S.R.S.C. Bucureşti în anii 1955-1957, arată astfel: 4 

1955 1956 19.)7 

Conferinţe 2.136 2.71-1 2.711 
Simpozioane 6 5 56 
Juma le vorbite 15 18 

Total general = 2.142 2.71-1 2.785 

In unele instituţii, săli publice şi cluburi, se încetăţeneşte obiceiul ca 
săptămînal să aibe loc expuneri pe diferite teme în faţa salariaţilor, ca de 

• S.R.S.C. - Consiliul de conducere, Huiet. nr. 2/1956, pag. I. 
2 Arhiva centrală C.S.C.A. Forului S.R.S.C„ Dosar Seru. Organizatoric „Rapoarte de 

activitate pe anul 1956". Dare de seamă pe tr. I. 1956 a filialei S.R.S.C. - Bucureşti, pag. I. 
3 Arhiva centrală C.S.C.A. Fondul S.R.S.C. Dare de seamă trim. li. 1956, Filiala 

S.R.S.C. vr. B11rnrcşti, pag. 2. 
4 Arhiva S.R.S.C. oraş Buc., Dosar voi. V li, Dări de seamă statistice. 
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exemplu: la Clubul Auto-C.F.R., Clubul „Adesgo", Clubul C.F.R. „Griviţa 
Roşie", Sala Furmosan, Uzinele „Republica", Uzinele „23 August", Casa 
raională de cultură „16 Februarie", Casa de cultură „1 Mai", Casa de 
cultură raională „N. Bălcescu" ş. a. 

Alături de conferinţe şi cicluri de conferinţe, o importanţă tot mai 
mare începe să o capete lectoratele şi universităţile populare. Anul de învă
ţămînt 1957-1958, a marcat trecerea pe o treaptă superioară a activităţii 
universităţilor populare prin profilarea lor pe tipuri muncitoreşti, pentru 
tineret, publice şi săteşti. Alcătuirea programelor s-a făcut din cicluri de 
lecţii alese din domeniul ştiinţelor sociale, naturii şi tehnici şi prin asigu
rarea unor condiţii organizatorice mai bune de funcţionare. Prin conţinutul 
atractiv al programelor ele au trezit interesul oamenilor muncii. Jn felul 
acesta s-a creat „posibilitatea cursanţilor de a dobîndi o serie de cunoştinţe 
politice, ştiinţifice şi tehnice, deosebit de utile pentru ridicarea nivelului lor 
de cultură generală şi folosirea lor în procesul de producţie şi la creşterea 
productivităţii muncii" 1• O importanţă deosebită a fost acordată educării 
patriotice a tineretului, prin organizarea unor prelegeri speciale avînd ca 
temă trecutul glorios al patriei, al luptei maselor conduse de partid în anii 
grei ai ilegalităţii, eroismul în muncă al constructorilor socialismului. 

Aceste forme stabile şi permanente de activitate iau o mare dezvoltare, 
în special la universităţile populare muncitoreşti, „Griviţa Roşie", „I.T.B.", 
„Finanţe-Bănci'', Czinelc „23 August", Clubul „Constructorul", după care 
se extind la aproape toate marile întreprinderi şi instituţii din Bucureşti. 

în jurul filialei S.R.S.C., sînt grupaţi numeroşi intelectuali, un adevărat 
activ - care participă cu entuziasm la munca de propagare a ştiinţei în 
rîndul maselor de oameni ai muncii. 

în darea de seamă pe trim. I/1958 se scria „In munca filialei S.R.S.C. 
Bucureşti au fost de un real folos ajutorul, sugestiile şi propunerile făcute la 
timp de către tovarăşul Acad. Prof. Dr. N. Gh. Lupu - preşedintele filialei 
care păstrează permanent an contact viu şi operativ cu problemele S.R.S.C. 
De asemenea, subliniem ajutorul dat de tov. Acad. E. Macovschi, C. Para
schivescu Bălăceanu, Titus Cristureanu, Mihai Gafiţa şi alţii, care 
au răspuns ori de cite ori au fost solicitaţi" 2• 

Activitatea s-a axat în această perioadă în special pe mărirea numă
rului de conferinţe, şi ridicarea continuă a nivelului lor ştiinţific şi politic, 
pe creşterea numărului de membrii ai Societăţii şi îmbogăţirea formelor de 
manifestare cu subiecte solicitaie de oamenii muncii. 

Astfel, între 17 aprilie şi 26 iunie 1958 se organizează în colaborare cu 
Comitetul Orăşenesc U.T.M. şi revista „Ştiinţă şi Tehnică", în aula B.C.U., 
lectoratul „Ziua prietenilor ştiinţei şi tehnicii". Se elaborează şi se expun 
conferin\e cu teme ca: „Imagini din frumuseţile pitoreşti ale patriei", „Sfa
turi medicale pentru tineret", etc. 

I\umai în cursul trim. Il.1958, filiala S.R.S.C. Bucureşti a organizat 
în cuprinsul regiunii şi oraşului Bucureşti un număr de 1910 conferinţe din 
diferite domenii ale ştiinţei şi culturii. 

1 S.R.S.C. - Informarea cu privire Ia activitatea universit. populare pe 1938-1959, 
pag. I. . . _ 

2 Arhiva C.S.C.A. Fondul S.R.S.C. Dosar Serv. Orgamzatonc pe mwl l!Ja8, Rapoarte 
de activitate filiale. P/a1111/ de actiuitate trim. I. 1958 al filialei oraş Bucureşti, pag. 3. 
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Dintre acestea, în cuprinsul oraşului Bucureşti au fost ţinute !Oi? 
conferinţe iar în regiune 833. La aceste expuneri au participat cca. 250.000 
auditori. 

Pe întreg anul 1958, au fost totalizate 9.961 de manifestări la care au 
participat 1.246.770 de persoane, astfel : 

Conferinţe în săli publice 
Simpozioane 
Jurnale vorbite 
Conferinţe în întrep., instit. 

cluburi, colţuri roşii 

l. 753 cu 350.600 participanţi 
113 22.600 „ 
75 18.405 

- 8.020 „ 855.165 
Se remarcă şi îmbunătăţirea sistemului de organizare a universităţilor 

populare şi muncitoreşti, prin formarea unei Comisii orăşeneşti de îndru
mare şi control, avînd ca preşedinte pe av. Ion Gănescu, pentru a se ocupa 
de tematica şi conţinutul cursurilor precum şi de asigurarea cu lectori de 
specialitate. 

In darea de seamă a universităţii muncitoreşti de la Uzinele „Griviţa 
Roşie", pe anul de învăţămînt 1958-1959, se sublinia : „Trebuie să arătăm 

Aplicaţii practice cu cursanţii unei universităţi populare la Observatorul Astronomic 
al Academiei R.P.R. 
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că programul analitic al acestui an, program care a cuprins 5 cicluri şi mai 
cu seamă strădania conducerii Filialei S.R.S.C. ca în tot cursul anului, lecţiile 
să fie predate de aceiaşi profesori a făcut ca mobilizarea la cursuri să fie 
mulţumitoare, avînd adesea o frecvenţă de peste 130 tovarăşi", 1 (din cei 
143 înscrişi în acest an, (n. aut.). 

De la an la an, activitatea filialei se îmbunătăţeşte, mergînd în special 
pe linia adîncirii muncii şi ridicării ei din punct de vedere calitativ. De o 
largă popularitate se bucură expunerile de astronomie şi cosmonautică, 
conferinţele din domeniul biologiei, medicinei, ştiinţelor sociale, cu teme ca : 
„Soarele şi sistemul solar", „Pămîntul şi locul său în univers", „Originea 
şi evoluţia omului", „Apariţia vieţii pe pămînt", „Originea limbii şi formării 
poporului romîn", conferinţele legate de sărbătorirea a 500 de ani de atestare 
documentară a oraşului Bucureşti, cele de combaterea misticismului, infor
mării bogate în domeniul politicii interne şi internaţionale, etc.în trim. II 
şi IV al anului 1959, s-au ţinut un total de 4.991 manifestări cu 596.150 parti
cipanţi 2• 

Jn cursul anului 1960, s-au ţinut: 5.145 de expuneri în săli publice, 
cluburi, instituţii, cămine culturale la care au participat 702.760 persoane, 
1.782 lecţii la universităţile populare la care au asistat 177.160 persoane 
şi 6.964 expuneri în cadrul lectoratelor cu 1.090.222 participanţi 3• 

Pentru merite deosebite în activitatea de răspîndire a cunoştinţelor 
ştiinţifice şi politce în rîndul oamenilor muncii se instituie insigna „Eviden
ţiat pentru activitatea S.R.S.C.", care se înmînează celor mai buni activişti 
pe această linie, împreună cu decizia în baza căruia s-a conferit insigna. 

Răspîndirea în rîndul maselor a cunoştinţelor ştiinţifice, ridicarea nive
lului cultural, au creat condiţii optime pentru însuşirea ştiinţei marxist
leniniste, pentru desrădăcinarea din mintea oamenilor a concepţiilor mistico
religioase despre lume, contribuind la formarea unei morale noi, socialiste. 

Societatea pentru Răspîndirea Ştiinţei şi Culturii a desfăşurat o largă 
activitate de informare a oamenilor muncii asupra politicii partidului nostru, 
asupra principalelor evenimente internaţionale, a popularizat politica internă 
şi externă a Republicii Populare Romîne, aducîndu-şi contribuţia la construi
rea socialismului, la lupta pentru pace şi destindere internaţională. 

Jn cinstea celui de-al III-iea Congres al partidului, S.R.S.C. - filiala 
Bucureşti a popularizat realizările obţinute de oamenii muncii, sub condu
cerea partidului, a arătat maselor saltul obţinut în toate domeniile în anii 
socialismului, fiind astfel o verigă importantă a muncii de propagandă în 
probleme de actualitate. 

La Congresul al III-iea al partidului, în 1960, s-a subliniat încă odată 
că „trebuie îmbunătăţită şi lărgită, cu activa participare a oamenilor de 
ştiinţă şi cultură, munca de răspîndire a cunoştinţelor ştiinţifice, de 
popularizare, pe înţelesul maselor largi, a concepţiei materialiste despre 
lume, de combatere a \'ederilor înapoiate, superstiţiilor, prejudecăţilor şi 
misticismului" 4• 

1 Darea de seamă asupra activităţii Universităţii Populare Muncitoreşti „Griviţa 
Roşie". Bucureşti, 1959, pag. 2. 

2 Arhiva S.R.S.C. oraş Buc. Dări de seamă trim. li şi IV. 1959. 
3 Datele sint tota lizate pe baza centralizatoarelor statist. trim. aflate în arhiva 

Comisie pt. Răsp. Ştiinţ. a or. Buc. dosar statistici 1.958-1959. 
4 Gheorghe Gheorghiu-Dej. Raport la cel de-a/ ///-/ca Congres al P:M.R .. Ed. Poli

tică, Bucureşti, 1960, pag. 102. 
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Principala activitate a filialei S.R.S.C. Bucureşti, s-a axat în această 
perioadă pe popularizarea documentelor Congresului III al partidului, a 
sarcinilor planului de dezvoltare a economiei naţionale pe anii 1960-1965, 
a prevederilor referitoare la munca ideologică în rîndul maselor pentru 

Acad. Prof. /. Făgărăşanu şi Acad Prof. E. Macouski la o expunere de medicind, 
în aula Bibliotecii Centrale Universitare 

înfăptuirea directivelor trasate de partid, corespunzătoare noii etape de dez
voltare a ţării noastre. 

A crescut, în acelaşi timp, răspunderea faţă de întreaga activitate desfă
şurată de organele S.R.S.C., în raport cu noile obiective legate de desăvîrşi
rea construcţiei socialiste. 

De altfel întreaga activitate are o linie ascendentă. 
tn anul 1961, în cadrul filialei S.R.S.C. oraş Bucureşti, s-au ţinut 6.57 4 

conferinţe, dintre care : 4.951 în întreprinderi, instituţii, cluburi, 1.623 în 
cămine culturale săteşti, la care au participat 1.234.100 persoane, s-au ţinut 
3.263 lecţii în cadrul universităţilor populare, audiate de 350.150 cursanţi, 
8.129 expuneri în cadrul lectoratelor cu 1.568.950 participanţi. 1 tn anul 
1960-1961 au funcţionat 33 de universităţi populare şi muncitoreşti din care 
27 organizate în marile intreprinderi. 

1 Datele centralizate de autor - după dările de seamă ale filialei, aflate în arhiva 
S.R.S.C. - oraş Bucureşti. 
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Consttiuirea Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, în anul 1962, 
a corespuns pe deplin etapei de dezvoltare a revoluţiei culturale, fiind în 
pas cu noile cerinţe ale vieţii. înfiinţarea Comitetelor de Cultură şi Artă a 
creat toate condiţiile pentru participarea tuturor intelectualilor la opera de 
răspîndire a culturii în popor. „Caracteristica principală a Comitetelor de 
Cultură şi artă o constituie faptul că în cadrul lor se îmbină într-un mod 
original conducerea pe linie de stat cu iniţiativa şi activitatea obştească a 
zecilor de mii de oameni de ştiinţă, cultură şi artă de pe întreg cuprinsul 
ţării" 1• 

Noua organizare în domeniul conducerii culturii, avea să ducă la o 
nouă etapă şi în munca de masă pentru răspîndirea cunoştinţelor cultural
ştiinţifice. In cadrul Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, s-a consti
tuit Consiliul pentru răspîndirea cunoştinţelor cultural-ştiinţifice, care a pre
luat întreaga activitate a S.R.S.C. pentru a o continua în condiţiile noi 
create. Preşedinte a fost numit scriitorul Demosiene Botez. Aşa cum s-a 
arătat cu ocazia constituirii Consiliului, „odată cu înfiinţarea Comitetului de 
Stat pentru Cultură şi Artă, activitatea de răspîndire a cunoştinţelor cultural
ştiinţifice în mase a trecut în atribuţiile acestuia. A fost necesară această 
măsură deoarece în afară de S.R.S.C. aveau atribuţii similare şi alte orga
nizaţii de stat sau obşteşti, ivindu-se astfel paralelisme care împiedicau buna 
coordonare şi îngreunau controlul asupra conţinutului acestei munci. Acti
vitatea de răspîndire a cunoştinţelor politice, ştiinţifice, culturale se va 
desfăşura pe baze obşteşti, prin antrenarea largă a intelectualităţii de la 
·oraşe şi sate" 2• 

In luna iulie 1962, are loc constituirea Comitetului pentru Cultură şi 
Artă al oraşului Bucureşti şi în cadrul acestuia a Comisiei pentru răspîn
direa cunoştinţelor ştiinţifice a oraşului Bucureşti, a cărui sediu a fost fixat 
în Piaţa Cosmonauţilor nr. 7 . 

.. , Preşedinte al noii comisii a fost desemnat Prof. universitar ·Jean 
·U\iescu, vicepreşedinţi fiind C. Paraschivescu-Bălăceanu şi Titus Cristu
reanu, iar secretar Prof. Alexandru Hoajă. Comisia numără 46 de membri, 
oameni de ştiinţă şi cultură de diferite profesii. 

Etapa istorică a desăvîrşiriL construcţiei socialiste în Romînia se 
bazează tot mai mult pe aportul maselor, pe participarea lor directă la 
conducerea treburilor de stat şi obşteşti, pe un nivel superior de cunoştinţe, 
în raport cu dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii mondiale. Cuprinderea unor mase 
mari de auditori necesită cadre specializate, cu o înaltă calificare, capabile 
să facă expuneri interesante, cu un bogat conţinut de idei, pe înţelesul lor şi 
care să fie în acelaş timp la nivelul celor mai recente cuceriri în domeniul 
ştiinţei, tehnicii şi culturii. Pentru ducerea unei astfel de activtăţi, au fost 
create în cadrul comisiei orăşeneşti 12 secţii ştiinţifice, 1) Socialism ştiinţific 
şi Filozofie), 2) Secţia de cunoştinţe economice - economie politică 
industrială şi agrară, 3) Istorie, 4) Politică internaţională şi ştiinţe juridice, 
5) Pedagogie-psihologie, 6) Literatură, artă, muzică, 7) Cunoştinţe medi
cale, 8) Biologie, 9) Geografie-geologie, 10) Astronomie-cosmonautică, 

1 J, Moraru. Comitetele de Cultură şi Artă - „Contemporanul" nr. 11 (909) din 
13 martie 1964, pag. I. 

2 „Scînteia", nr. 5561, din 16 iunie 1962, pag. 4. 
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11) Combaterea misticismului şi 12) Ştiinţe t~hnice, iar la raioane, grup a
r.ea lectorilor s-a făcut pe trei colective principale l) Ştiinţe sociale, 
2) Ştiinţele naturii şi tehnice şi 3) Agricultură, în raioanele caire au comune 
subordonate cu profil agrar. 

Noua organizare a dus la o lărgire considerabilă a activităţii în raport 
cu anii trecuţi şi la o participare mai largă a intelectualităţii la această 
muncă nobilă de răspîndire a cunoştinţelor ştiinţei şi culturii în rîndurile 
auditorilor, tot mai numeroşi. Cîteva date statistice pe ultimii ani, ne arată 
următoarea situaţie : 

Anul 1962 Anul 1963 Anul 196-1 ** 

Total conferinţe expuneri 24.550 32.391 36.041 
din care: 

în intreprinderi, instituţii şi cluburi 16.739 17.509 26.100 
Cămine culturale la sate 6.313 7.837 6.900 
în sălile publice 1.498 7.045 3.041 
nr. total al participanţilor 3.738.129 3.608.671 4.·127.170 * 

Pentru alcătuirea planului tematic al conferinţelor pe anul 1964, 
Comisia pentru răspîndirea cunoştinţelor ştiinţifice a oraşului Bucureşti s-a 
adresat instituţiilor centrale de stat, institutelor de cercetări _ştiinţifice, 
institutelor de învăţămînt superior, care în majoritatea cazurilor au venit cu 
propuneri preţioase şi de cele mai multe ori au propus titluri de teme şi chiar 
pe autorii acestora. Astfel s-a putut centraliza temele de conferinţe şi alcătui 
planul pe anul 1964, care cuprinde: 115 teme de tehnică, 49 teme de medi
cină, 6 teme de astronomie, 11 teme de istorie, 14 teme geologie-geografie, 
5 teme agrozooveterinare, 22 teme de economie politică, 11 teme biologie
ştiinţe naturale, 7 teme pedagogie-psihologie, 21 teme juridice, 39 teme de 
literatură şi artă. 

Tot pe baza acestor propuneri şi a legăturii cu instituţiile respective 
s-au organizate lectoratele Caselor de cultură raionale şi lectoratele de la 
marile întreprinderi, ca de ex. Clubul U.C.M.B. lectoratul, „20 de ani de mă
reţe realizări pe drumul construirii socialismului", Casa de Cultură a raionu
lui V. I. Lenin, „Probleme de astronomie" şi „Mari creatori ai muzicii univer
sale", Clubul uzinelor „Vulcan" - „Să fii un om înaintat al epocii tale" şi 
„Probleme de astronomie", Casa de Cultură a Tineretului din raionul Griviţa 
Roşie - „Cronica anului 20" - Casa de cultură a raionului 16 Februarie 
„Mari creatori ai literaturii universale", Clubul Sindicatelor Sanitare, „Valo
rificarea frumuseţilor şi bogăţiilor patriei în anii puterii populare", Casa 
de Cultură a raionului l Mai, „Probleme de Endocrinologie", „Muzeul 
Antipa", „Natura şi viaţa", Casa raională de cultură 23 August „Cunoştinţe 
medicale", Clubul Comerţ-Cooperaţie „Harta patriei la a XX-a aniversare" 
etc. S-au organizat la casa de cultură a raionului V. I. Lenin expuneri sub 
formă de simpozioane ca de exemplu cel intitulat : „Creşte continuu presti-

* Datele sini centralizate pe baza statisticelor întocmite de Comisia pentru răspîndirea 
cunoştinţelor ştiin\ifice a oraşului Bucureşti şi cuprind totalul manifestărilor organizate pe 
Capitală de Comisia Orăşenească şi cele 8 Comisii raionale, inclusiv lecţiile predate la 
universităţile muncitoreşti şi universităţile populare. Nu sînt cuprinse manifestările organi
zate de Lectoratul Central şi Universitatea Populară - Bucureşti. 

** Pentru anul 1964, datele ce se reforă Ia expunerile ţinute, pe domenii sini : 23 ;;:)! 
politico-sociale, 6 842 ştiinţele naturii, 2 187 agricultură, 3 461 altele. 
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giul internaţional a şttlnţei şl cuiturli romîneştl" ţinut de profesor br. Ana 
Aslan şi Prof. Dr. Gh. Dem. Longhin. In afară acestora s-au ţinut numeroase 
conferinţe cu teme ca : „Concluzii privitoare la problema formării poporului 
romîn şi a limbii romîne", „Unirea Transilvaniei cu Romînia, încheierea 
procesului de constituire a statului naţional romîn", „Participarea Romînici 
la războiul drept antihitlerist", „Industrializarea construcţiilor de locuinţe", 
„Probleme de sistematizare şi construcţie complexă a oraşului în R.P.R.", 
„Importanţa apelor subterane în economia naţională", ş.a. Activitatea Comi
siei orăşeneşti pentru răspîndirea cunoştinţelor ştiinţifice s-a bazat pe apor
tul substanţial al unor oameni de ştiinţă şi cultură ca : Acad. St. Mileu, Acad. 
Miron Niculescu, Titus Cristureanu, Prof. Dr. I. Th. Riga, Prof. Univ. Panait 
Victor Cotescu, Prof. Univ. Constantin Drîmbă, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., C. Paraschivescu-Bălăceanu, actualul preşedinte al Co
misiei Orăşeneşti. 

Pentru oraşul Bucureşti, trebuie avut în vedere şi activitatea desfăşu
rată de Lectoratul Central şi Universitatea Populară Bucureşti. 

Lectoratul Central, ca unitate de sine stătătoare a activat din iulie 
1962 pînă în iulie 1964, grupînd în jurul său intelectali de prestigiu care au 
desfăşurat o muncă susţinută de educaţie ştiinţifică, artistică, socială şi 
politică a maselor, atît în Bucureşti cît şi în provincie. In Bucureşti majori
tatea manifestărilor au avut loc în sălile din Str. Biserica Amzei 5-7, Aula · 
B.C.U., sala Dalles, sala mică a Palatului R.P.R., îmbrăcînd forme variate 
ca : seri de muzică şi poezie, simpozioane, conferinţe, prezentări de filme, 
medalioane, dicţionare, caleidescoape, cicluri de conferinţe cu teme ca : 
„înaintaşi ai culturii romîneşti", „Capodopere în pictura universală", Pagini 
din folclorul nostru", „Electronica în slujba omului", „Infloresc regiunile 
patriei", „Bo~ăţiile subsolului ţării noastre" etc. 

Pe lîngă Lectorat, a activat un colegiu compus din academicieni, profe
sori universitari, oameni de ştiinţă şi artă, al cărui preşedinte a fost Prof. 
univ. Edmond Nicolau. 

ln afară manifestărilor organizate în Bucureşti, Lectoratul Central a 
trimis conferenţiari în provincie, ducînd lumina ştiinţei şi culturii în cele 
mai depărtate oraşe ale ţării. Academicienii Ştefan Mileu, Emil Condurache, 
Eugen Macovschi, Gh. Vrînceanu, Grigore Moisil, membrii corespondenţi ai 
Academiei, Prof. Dr. Emil Crăciun, Gh. Ştefan, Eusebiu Camilar, prof. univ. 
Tudor R. Popescu, sînt numai cîteva nume din lista celor mai prezenţi confe
renţiari. Numai în luna decembrie 1963 au fost organizate în Bucureşti 
45 manifestări cu 3982 participanţi, la care au fost antrenaţi 49 intelectuali 
( 5 academicieni, 4 profesori universitari, 4 conferenţiari universitari, 5 lectori 
universitari, 4 oameni de artă, 8 cercetători ştiinţifici, 5 ingineri, l medic, 
3 activişti de stat şi alţii), iar în celelalte 11 luni ale anului 1963 au avut loc 
365 manifestări cu 72.433 participanţi. 

Pe de altă parte trebuie să subliniem, ca o formă nouă, Universitatea 
Populară a oraşului Bucureşti, care şi-a deschis cursurile sub această titu
latură în toamna anului 1962, aparţinînd de Comitetul de Cultură şi Artă al 
oraşului Bucureşti şi de Consiliul Local al Sindicatelor, funcţionînd în anul 
şcolar 1962-1963 cu 12 cursuri şi cu 4200 de cursanţi (oameni ai muncii de 
diferite profesii, studii etc.). 

Prestigiul Universităţii, eficienţa cursurilor, au dus la mărirea numă
rului de cursanţi, ajungînd în anul şcolar 1963-1964 la 7760 iar numărul 
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cursurilor la 20. In anul şcolar 1963--1964 au fost preluate Universitatea 
muncitorească de cultură muzicală şi Universitatea populară de artă plastică, 
Universitatea luînd titulatura de Universitatea Populară Bucureşti şi ţinînd 
din punct de vedere administrativ şi al coordonării de C.R.C.C.S. din Comi
tetul de Stat pentru Cultură şi Artă. 

Această formă permite cursanţilor să-şi aleagă singuri cursurile care-i 
interesează şi să-şi completeze cunoştinţele fără a-şi părăsi locul de muncă. 

Moment din perioada înscrierilor la Universitatea Populară Bucureşti. 

Masele de 'oameni ai muncii audiază cursuri ţinute de savanţi şi -oameni--de 
cultură de mare prestigiu ca de exemplu : Academicienii Andrei Oţetea, 
I. Făgărăşeanu, C. I. Gulian, M. Beniuc, E. Macovschi, Şt. Mileu, membrii 
corespondenţi ai Academiei R.P.R., Demostene Botez, Eusebiu Camilar, 
Florin Ciorăscu, Petru Spacu, Th. Bugnariu, Stanciu Stoian, Gh. Ştefan, 
Prof. universitari Călin Popovici, N. N. Condeescu, Ervin Hutira, Octav 
Livezeanu, C. Herbst, oameni de artă ca : Sică Atecsandrescu, Alfred Mendel
sohn, Tudor Ciortea, Radu Betigan, Sandina Stan, Mihnea Gheorghiu şi 
alţii. Aici au predat regretaţii Tudor Vianu şi Ion Marin Sadoveanu. 

Dacă vom face o scurtă comparaţie numai a acestei forme de răspîn
dire a culturii în mase cu ceea ce a reprezentat în trecut universitatea de ta 
„Ateneul Romîn", vom vedea saltul uriaş produs în ţara noastră şi în acest 
domeniu. In darea de seamă a Comitetului „Ateneului Romîn", pe anul 1938, 
legat de universitatea „Ateneului Romîn", care era în al 18-lea an, se spunea: 
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„seria a 66" de conferinţe începută în iarna anului 1937 s-a continuat în 
1938 pînă la 10 aprilie, apoi a început seria a 67-a la 6 noiembrie", 1 în 
continuare se arăta că în seria a 66-a (a doua parte) de la 9 ianuarie -
la 19 aprilie 1938, a avut loc 15 conferinţe, iar în seria a 67-a 1938-1939 
(prima parte) de la 6 noiembrie la 18 decembrie, s-au ţinut 7 conferinţe, 
şi că, „din aceste 22 de conferinţe, 19 au fost ţinute de membrii şi 3 de per
soane care nu sînt membri" 2• Astfel în anul 1938 s-au ţinut în cadrul uni
versităţii de la Ateneul Romîn, un total de 22 conferinţe. 

Universitatea Populară Bucureşti care a preluat în anul 1964 şi atri
buţiile Lectoratului Central, va funcţiona în anul şcolar 1964-1965 cu 21 de 

Regretatul Jon Marin Sadoveanu în mitocul cursanţilor săi de la Universitatea 
Populară Buc11re~ti ( 1963 ). 

cursuri avîndu-se în vedere solicitările oamenilor muncii pentru cursuri noi 
ca de exemplu: „Tehnica secolului XX", „Cursul de Cibernetică", studierea 
limbilor moderne etc., va trimite conferenţiari în provincie şi va organiza 
o serie de manifestări centrale, lecţii şi conferinţe, ea fiind „o universitate 
populară de înalt nivel atît prin corpul său de lectori, format din cele mai 
cunoscute personalităţi ale vieţii noastre cultural-ştiinţifice, cit şi prin condi
ţiile deosebite de organizare ; aici se experimentează cele mai bune forme 
de propagandă ştiinţifică, specifice învăţămîntului popular, această universi-
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1 „Anuarul Ateneului Romî11 pentru 1938", Bucureşti 1939, pag. XXX. 
2 Ibidem, pag. XX. 
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tate tinzînd să devină un centru metodologic de îndrumare a tuturor univer
sităţilor populare din ţară" 1• 

S-a îmbunătăţit în acelaşi timp activitatea universităţilor muncitoreşti 
şi populare. Jn anul şcolar 1963-1964, au funcţionat in Capitală 45 univer
sităţi muncitoreşti populare, dintre care, 37 universităţi muncitoreşti, - în 
marile uzine, fabrici, instituţii centrale şi cluburi şi 8 universităţi populare, 
( 5 universităţi populare raionale pentru femei, o universitate la Cooperaţia 

Prof. univ. Radu Voinea de vorbă cu cursanţii. 

meşteşugărească (U.C.M.B.), două universităţi populare pentru soţiile de 
ofiţeri). 

O dovadă a eficacităţii cursurilor este faptul că din cei 9.000 cursanţi 
înscrişi la începutul anului şcolar, peste 60% au avut o frecvenţă bună şi 
foarte bună, adică au participat la peste 75 % din numărul prelegerilor 
ţinute. 

Se remarcă de asemeni compoziţia cursanţilor. „Jn oraşul Bucureşti, 
80% din numărul total al celor înscrişi îl formează muncitorii din întreprin
deri" 2, apreciindu-se că „Una dintre formele cele mai active de îmbogăţire 
a cunoştinţelor oamenilor muncii, de influenţare ideologică a acestora o 
constituie universităţile muncitoreşti şi universităţile populare ... " 3• 

1 „Momente ale revolutiei culturale din Rominia", Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 1964, 
pag. 347. · 

2 „Lupta de clasa", nr. 12 - decembrie 1963, pag. 77. 
3 Ibidem. 
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La sfîrşitul anului 1964, Comisia pentru răspîndirea cunoştinţelor 
ştiinţifice a oraşului Bucureşti ,a organizat Universitatea populară a Casei 
raionale de cultură „V. I. Lenin", cu următoarele cursuri: 1. „Pagini din 
istoria universală", 2. „Din literatura universală", 3. „Biologia şi tainele 
vieţii", 4. „Cunoştinţe medicale" şi 5. Cursuri de limbi străine", la care s-au 
înscris peste 1 900 de oameni. 

Numărul mare de manifestări, calitatea conferinţelor expuse în uzine, 
săli publice, cămine culturale, universităţi populare şi muncitoreşti, varieta-

, 

O altd formd folositd pentru lărgirea cuno~tinţe/or: excursiile in ţară, 

tea temelor abordate, explicarea celor mai recente cucerm ale ştiinţei şi 
tehnicii, asimlarea termenilor noi, au contribuit la lărgirea orizontului cultu
ral şi politic al oamenilor muncii, la educarea lor în spiritul ideilor umaniste 
ale socialismului. · 

Activitatea de răspîndire a cunoştinţelor cultural-ştiinţifice ocupă un 
loc însemnat în cultura contemporană a Bucureştiului fiind o componentă de 
bază a acesteia. 

Datele referitoare numai la oraşul Bucureşti şi sînt concludente pentru 
marele avînt obţinut în ridicarea nivelului de cunoştinţe al maselor populare 
din ţara noastră. 

* 
Preluînd cele mai bune tradiţii ale vechii societăţi culturale a „Ateneu-

lui Romîn", Societatea pentru Răspîndirea Ştiinţei şi Culturii -- Filiala 
Bucureşti, şi-a început activitatea pe baze noi, cu un. conţinut nou, avînd 
un caracter popular, de masă, atît prin numărul mare de participanţi la 
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manifestările organizate cît şi prin numărul mare de intelectuali antrenaţi 
să desfăşoare pe baze obşteşti o muncă susţinută de popularizarea ştiinţei 
şi culturii în rîndul maselor largi de oameni ai muncii. 

Jn activitatea de răspîndire a cunoştinţelor cultural ştiinţifice, în 
perioada anilor 1949-1964, distingem trei etape mai importante. 

- Prima etapă, se caracterizează prin ţinerea conferinţelor în săli 
publice şi pătrunderea conferinţelor în uzine, întreprinderi, cluburi munci
toreşti. 

- A doua etapă se remarcă prin organizarea lectoratelor şi a univer
sităţilor populare şi muncitoreşti, forme mai stabile şi permanente, printr-o 
adîncire a muncii desfăşurată în cluburi muncitoreşti, organizarea de mani
festări publice mai ample sub forma simpozioanelor, ciclurilor de conferinţe, 
jurnalelor vorbite, etc. 

- A treia etapă, deosebit de importantă pentru îmbutătăţirea conţinu
tului întregii munci, are loc o dată cu organizarea activităţii în cadrul Comi
tetului de Stat pentru Cultură şi Artă. 

Jn componenţa comisiilor ştiinţifice au fost atrase pc baze obşteşti cele 
mai capabile forţe intelectuale, au crescut numărul acţiunilor organizate în 
forme stabile pe lîngă casele de cultură raionale ale tineretului şi ale sfatu
rilor populare precum şi ciclurile de conferinţe ţinute în sălile publice. 

Pentru Capitală se remarcă în plus crearea Universităţii Populare 
Bucureşti. 

Societatea pentru Răspîndirea Ştiinţei şi Culturii a avut un rol impor
tant în desfăşurarea revoluţiei culturale din ţara noastră, prin aportul adus 
la răspîndirea cunoştinţelor ştiinţifice în rîndul maselor populare, ajutînd la 
formarea conştiinţei socialiste a acestora, la educarea în spirit marxist
leninist. 

Organizarea acestei activităţi pe un plan superior, în cadrul Comite
tului de Stat pentru Cultură şi Artă, în conformitate cu noile cerinţe ale 
desăvîrşirii construcţiei socialiste în ţara noastră, face ca munca de răspîn
dire a cunoştinţelor ştiinţifice şi culturale să fie deosebit de utilă, aducînd 
un aport substanţial la munca de propagandă, contribuind la formarea omu
lui cult înarmat cu cete mai moderne cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii mon
diale, constructor al Romîniei socişliste. 
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