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Primul număr, apărut anul trecut, al Anuarului de Astronomie Populară al Complexului
Astronomic Baia Mare, a fost un succes datorat deopotrivă calității tiparului și articolelor publicate –
fiind, din punctul nostru de vedere, o publicație de lux.
În logica evenimentelor, acest al doilea număr al Anuarului se adresează în mod special
celebrării jubileului Complexului Astronomic Baia Mare, a celor 50 de ani de existență a instituției
noastre, aniversare înscrisă în calendar în dreptul zilei de 1 iulie 2019.
Am încercat să cuprindem în acest tom, al unui triptic conceptualizat de răposatul nostru
coleg Mircea Lițe, acele scrieri și prezentări menite să asigure convergența dintre prezent – trecut –
viitor, care să edifice cititorul asupra valorii instituției noastre în peisajul local, în context național și
internațional.
Complexul Astronomic Baia Mare – la ceas aniversar – este cel mai modern planetariu public
din România, fiind de asemenea, timp de 50 de ani, unicul planetariu public pe un areal ce cuprinde
Transilvania, Maramureșul, Crișana și Banatul. Este - de altfel - și primul planetariu public din
România, inaugurat la 1 iulie 1969. Este un brand special al Băii Mari și Maramureșului, o instituție de
excelență în popularizarea astronomiei, una din destinațiile de top pentru turiști și publicul din
România.
Acest număr al Anuarului este, în fapt, aproape un ”almanah”, ca intenție, o publicație
magazin ce oferă o sinteză a activităților, realizărilor și aspirațiilor acestei instituții excepționale, care
– din 2014 - este și unica întreprindere de specialitate de acest fel, adică nu funcționează ca secție
sau birou al unui muzeu, ci are personalitate juridică și își desfășoară activitatea în subordinea directă
a Consiliului Județean Maramureș, exact ca la momentul întemeierii sale.
Orice instituție, cu o oarecare vechime, are un mit fondator – iar cel al Complexului
Astronomic Baia Mare este legat de proiectorul stelar ZKP1 – inima planetariului, care ar fi trebuit să
ajungă la Oradea unde, însă, acest proiect de planetariu nu ar fi fost bine primit. Dar acest așa-zis mit
fondator, mai degrabă o tehnică de marketing menită să atragă ”acasă” publicul orădean a fost
numai o etapă, a proiectării unei structuri de popularizare a științei cu polii fixați în două puncte
strategice, Baia Mare și Constanța, urmând ca apoi această rețea să se extindă, cu alte planetarii și
observatoare astronomice, ceea ce s-a întâmplat mai apoi la Bacău, Suceava, Galați, Pitești, Bârlad,
Craiova etc. Unele dintre aceste instituții au reușit modernizarea structurii inițiale în anii 80, puțin
timp inainte de revoluția decembristă, iar altele – funcționând doar ca observatoare astronomice –
au reușit împlementarea tehnologiei de planetariu după revoluție. Planetariul din Baia Mare a
așteptat cel mai mult această re-tehnologizare, dar – când aceasta s-a produs – a propulsat instituția
noastră către vârf.
Istoria unei instituții de popularizare a științei este – esențial – deopotrivă istoria oamenilor
care s-au perindat și contribuit la dezvoltarea sa: directori, instructori, tehnicieni, muzeografi etc.,
”actorii” principali și secundari, ale căror nume le cunoaștem sau nu, sunt menționate în aceste texte
sau sunt neintenționat omise, și ar trebui să cuprindă și factorii de răspundere ce au cauționat și
coordonat activitatea Complexului Astronomic Baia Mare, sau colaboratorii și susținătorii acestei
instituții, care au pus și ei miriade cărămizi la acest edificiu simbolic pe care, cu drag, în anul 2019 îl
vom sărbătorii.
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Ce reprezintă Complexul Astronomic Baia Mare pentru comunitate? Din perspectivă cuantică,
timpul liniar este o iluzie, există doar un prezent permanent. Complexul Astronomic Baia Mare a
crescut împreună cu comunitatea, iar comunicarea a fost una bidirecțională, feedback-ul produselor
culturale și științifice oferite de instituția noastră timp de 50 de ani fiind înscris în cărțile de impresii,
ori lăsate pretutindeni, în recenziile de pe Internet și mai ales în interesul suscitat pentru știință în
sufletele și mințile câtorva generații bune.
Componentă a unei paradigme științifice de dată recentă, ce recompune înseși dimensiunea,
istoria și structura universului cunoscut, anticipare a unor valențe ale viitorului, în care conștiința
cosmică reprezintă o valoare esențială, menită să asigure perpetuarea speciei umane și a vieții prin
colonizarea spațiului cosmic, instituția noastră a reușit să integreze conceptual știința, cultura și
educația, în proiectele și activitățile sale, suscitând un interes major din partea publicului.
Astronomia este o disciplină a Științelor Naturii, iar în Baia Mare, absența unui muzeu mai
complex de științele naturii (muzeul mineralogic, unic în felul său, asigurând o componentă
etanșeizată a acestui eventual proiect care, virtual, ar putea deveni cândva realitate), a unei grădini
botanice sau/și zoologice, reprezintă un ”handicap” al cunoașterii aplicate atât din punct de vedere
educațional, dar și ca ofertă generică de reprezentare tematică a zonei. În această perspectivă,
Complexul Astronomic Baia Mare este o oază binevenită de cunoaștere a Universului, iar activitatea
sa a fost calibrată pentru a răspunde unor cerințe generice ale prezentului, cum ar fi
interdisciplinaritatea, interactivitatea și inovația, trei calități pe care le veți regăsi fără doar și poate,
trecând pragul instituției noastre. Capacitatea instituției noastre de a se reinventa cu succes
reprezintă, de asemenea, o valoare esențială, din perspectiva vremurilor recente sau mai îndepărtate
pe care le-a traversat.
Educația este componenta principală a instituției noastre, orice vizită la planetariu, indiferent
de vârstă, reprezentând o infuzie de cunoaștere. Educația non-formală, dincolo de vizita obișnuită, a
captivat publicul școlar în ultimii câțiva ani, în tiparul unui program educațional de vacanță, ce a
combinat cursurile intensive de astronomie, cu diverse aplicații și demonstrații ale principiilor fizicii,
activitatea creativ-artistică și jocurile în aer liber.
Responsabilitatea socială este o calitate esențială a unei instituții în raport cu societatea,
Complexul Astronomic Baia Mare excelând în domeniul programelor pentru publicul defavorizat
social (public din orfelinate, public din penitenciare etc.) sau în integrarea socială a unor segmente
de public cu dizabilități, oferind programe în premieră națională sau chiar universală, prin expoziția
tactilă (în fapt multisenzorială) ”Cerul în Mâinile Tale” (2016), itinerată și prezentată în mai multe
locații din România – în baza unui proiect național, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural
Național, cu parteneri de la instituții similare din Constanța, Pitești, Craiova, Galați, Suceava, Bârlad,
Cluj-Napoca etc. – realizat cu sprijinul Asociației Nevăzătorilor din România, filiala Maramureș, - iar
mai apoi, printr-un proiect și mai complex – al unui planetariu pentru nevăzători (2017), cu finanțare
AFCN și cu parteneri din locațiile menționate mai sus. Cele două proiecte, implementate cu ajutorul
echipei de proiect de către Mircea Lițe, sub coordonarea managerului Ovidiu Ignat, au atras – prin
inedit, unicitate și complexitate a demersului, o popularitate la nivel național pentru instituția
noastră.
O altă realizare formidabilă a Complexului Astronomic Baia Mare, este deschiderea în 2012 a
primei expoziții digitale multimedia din România, ”Constelații Românești Tradiționale”, ce etalează
într-un format dinamic și ofertant, patrimoniul cultural imaterial legat de cunoașterea cerului în
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viziune populară. Este un demers de recuperare a unui univers de cunoaștere aproape uitat, ce
integrează etno-astronomia populară românească (sau arheo-astronomia, sau astronomia populară
ș.a.m.d) într-un registru universal, prin intermediul unei aplicații realizate special și care adaugă
compendiul imagistic românesc unei pleiade de asemenea reprezentări în cadrul softului de
planetariu digital numit ”Stellarium”, utilizat de nenumărate planetarii digitale în lumea întreagă sau
de către utilizatori individuali, putând fi instalat pe orice calculator. Expoziția digitală multimedia
”Constelații Românești Tradiționale” este o expoziție permanentă instalată la Complexul Astronomic
Baia Mare, fiind prezentată de-a lungul timpului, în formate diferite, în multe alte locații din România
– fiind accesibilă, de asemenea, într-un format virtual pe site-ul proiectului CRT (www.crt-ro.com),
platformă finanțată inițial de Administrația Fondului Cultural Național, susținută mai apoi de instituția noastră. Această expoziție a fost în anul 2018 itinerată în multe alte locații din România.
Reinventarea cu adevărat a instituției noastre, după Revoluție, a fost un produs al timpului și
al banilor necesari unei întreprinderi cu adevărat majore. Au fost necesare renovări în tot sediul,
modernizări ale echipamentelor de observație și realizarea de noi expoziții în formate mai mult sau
mai puțin convenționale. Însă cea mai mare realizare, aspirație a generației dinainte, a fost dotarea
Complexului Astronomic cu un echipament nou de planetariu, un proiector ZKP-4 de la Zeiss, vârful
tehnologiei de planetariu, în baza unui proiect european supervizat de Consiliul Județean
Maramureș, prin Mihaela Lițe – manager proiect, implemetat la Baia Mare de Mircea Lițe – manager
implementare plaentariu, alături de echipa de proiect – Ovidiu Ignat – expert tehnic, Ioan Bob –
responsabil specialitate, Ciprian Crișan – responsabil comunicare, Maria Titi-Pascu – responsabil
financiar, proiect derulat în colaborare cu instituții similare din Ucraina. Inovația tehnologică, alături
de renovarea cupolei și modernizarea fotoliilor, a sălii de proiecție în general, au marcat, în anul
2015, saltul în topul celor mai moderne planetarii din România și Europa de Sud-Est.
Alte registre de activitate ale planetariului băimărean sunt cunoscute mai puțin, dar sunt
prezente și foarte importante. Menționăm biblioteca de specialitate, în funcțiune din 2015, expoziția
”Catalogul Obiectelor Messier” din rotonda observatorului astronomic, Stația de Monitorizare
Meteori și Sala de video-proiecție 3D – unde sunt proiectate, la cerere, filme tematice documentare.
Modernizarea nu se încheie aici, iar următoarele două proiecte majore, a căror îndeplinire
este foarte importantă, includ modernizarea Observatorului Astronomic prin automatizare și
extinderea zonei de acces la instrumentul optic și dotarea planetariului optomecanic asistat digital cu
video proiectoare fulldome, pentru completarea funcțiilor de bază și extinderea ariei activităților
derulate în cupola planetariului prin dezvoltarea de noi programe, tematice, de prezentare.
Dedicăm această lucrare ca omagiu celor care au gândit și simțit enorm, istoric alăturați
planetariului băimărean, au fost și apoi nu au mai fost și nu mai sunt printre noi acum, la aniversare.
Vă invităm să parcurgeți cu interes publicația pe care am pregătit-o la aniversarea a 50 de ani
de activitate a Complexului Astronomic Baia Mare și să fiți alături de noi în acest an – 2019 – extrem
important pentru noi pentru că, am dori să scriem împreună următoarele pagini din istoria instituției
noastre.

Ovidiu Ignat – Manager
Ciprian Crișan – Redactor
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OMAGIU UNUI BUN PRIETEN SI COLEG FORMIDABIL, CARE A PLECAT
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Complexul Astronomic Baia Mare
regretă dispariția prematură dintre noi a
unuia dintre cei mai inimoși oameni pe care ia avut vreodată instituția noastră, colegul
nostru Mircea Lițe (1963 – 2018) – educator
cultural, autor conceptual și manager al
proiectelor culturale recente ale CABM și al
unor idei avansate de muzeologie modernă,
un om extraordinar cu o verticalitate,
demnitate și o claritate a viziunii cum rar
întâlnim între oameni.
Cu un entuziasm neobosit, cu o
memorie uluitoare ce putea concretiza
oricând o glumă pentru orice situație
intervenită, pe de altă parte - cu o seriozitate
și un profesionalism fără cusur, adesea
presărat cu sacrificarea timpului personal
pentru interesele superioare ale instituției,
Mircea a fost un spirit activ, ce a făcut mereu
diferența și care s-a implicat activ în toate
activitățile instituției noastre.
Absolvent în 1981 al Liceului de
Matematică-Fizică nr.1 din Cluj Napoca, iar în
1985 al Institutului de Marină ”Mircea cel
Bătrân”, în calitatea sa de Ofițer de cart
punte maritim – Mircea, în numai trei ani, ca
angajat al NAVROM Constanța, a călătorit în
lumea întreagă, având ca responsabilități
guvernarea navei pe durata cartului și
asistarea
operațiunilor
de
încărcaredescărcare în porturi. Între 1989 – 1991 a fost
supraveghetor stație meteo la Mina Șuior din
Baia Sprie. O scurtă perioadă din anul 1991,
Mircea a fost Director al Agenției de Turism
Caravana SRL din Baia Mare, fiind apoi
coordonator puncte de sondaj și înscriere
pentru CRD- Baia Mare, respectiv participant
activ la lansarea pe piața locală a unui post
de televiziune prin cablu. În anii 1992 – 1994,
Mircea Lițe a fost director comercial al primei
televiziuni private din România – CINEMAR
BROADCASTING NETWORK, iar între anii 1994
– 1998 îl găsim administrator al firmei SC 777
COM SRL, care producea și comercializa
ambalaje generale din carton ondulat. În anii
1998 – 1999, îl găsim pe Mircea ca inginer de
vânzări la SUPERIMPEX SRL Cluj, iar în
următorul an, coordonator de proiect al
Delroti Security Printing SA – Cluj.
Între anii 2000 – 2003, Mircea a fost
reprezentant zonal Cluj-Sălaj pentru firma
Schiedel Sisteme de Coșuri SRL – Brașov, iar în
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perioada 2003 – 2010, administrator al DVI
Construct SRL Baia Mare. În august 2010 și
până în 2012, s-a alăturat Muzeului de
Mineralogie Baia Mare – secția PLANETARIU,
ca și colaborator, fiind angajat mai apoi ca
muzeograf/educator cultural în 2012 la
planetariu, până în 2018, excelând în
activitatea sa și valorificând minunat
experiența dinamică profesională și de viață
pe care a acumulat-o.
Mircea Lițe a fost mintea ascuțită ce a
găsit în multe cazuri soluții pentru probleme
ce păreau complicate și care, cu eleganță
desăvârșită, ca un adevărat căpitan pe vasul
său ce înfruntă valurile și furtunile și-a pus
puternic
amprenta
personală
asupra
activității instituției în special în domeniul
scrierii și managementului proiectelor care au
făcut din Complexul Astronomic Baia Mare un
campion, proiecte care au adus Băii Mari și
Maramureșului enorme beneficii de imagine
(cel mai modern planetariu public din
România, prima expoziție digitală multimedia
din România, prima expoziție tactilă de
astronomie pentru nevăzători și primul
planetariu pentru nevăzători). Mircea a
conceptualizat inclusiv acest anuar triptic de
astronomie populară, care apare acum în al
doilea volum (primul volum: 2017-2018 fiind
co-finanțat printr-un proiect de către
Administrația Fondului Cultural Național) și –
într-o oarecare măsură – am dorit să
respectăm proiectul inițial și, mai ales, dorim
să îi dedicăm această publicație ca omagiu
pentru aportul său la dezvoltarea instituției
noastre.
Dar poate că Mircea, de fapt, a plecat
mai departe, de astă dată fără voia sa, spre
alte dimensiuni ale Multiversului, spre alte
lumi care vor deveni mai bune, datorită
prezenței sale.
Rămas bun, bunule prieten și coleg!
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UN MESAJ IMPORTANT DIN VIITOR
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UN MESAJ IMPORTANT DIN VIITOR PENTRU VIZITATORII NOȘTRI
Ciprian Petru Crișan

Bună ziua! Acest text este o invitație pentru tine, sau pentru Dumneavoastră! Dacă ești băimărean
sau turist prin Baia Mare, trebuie să știi că există foarte aproape un loc ”magic”, unde trecutul a prins
viață și accelerează spre viitor, un obiectiv cultural-științific, educațional și turistic ”must see”, care
așteptă să-l vizitezi: Planetariul din Baia Mare, cel mai modern planetariu public din România și
Europa de Sud-Est.

De ce este cerul albastru ziua și întunecat noaptea? Unde este centrul Universului și cât de mare este
acesta? Care este istoria Universului și mai ales, ce a fost înainte de Big-Bang? Suntem singuri în
Univers? Ce sunt constelațiile? De ce Pluto nu mai este o planetă principală? Unde ne aflăm noi în
galaxia noastră? De ce planeta Marte este roșie, iar Saturn are inele? Universul este finit sau infinit?
Care este diferența între astronomie și astrologie? Ce este a patra dimensiune? Am încercat să ghicim
câteva întrebări pe care le-ați putea pune ghizilor noștri care, într-o prezentare interactivă, vă vor
pune într-o comunicare directă cu Universul. Și era cât pe ce să uităm: avem și o mașinărie complexă
de îndeplinit dorințe!

Spectacolul de planetariu reprezintă introducerea în astronomia științifică și cea culturală de care ai
nevoie pentru a dobândii acea conștiință cosmică, a responsabilități uriașe a omului față de planeta
noastră și față de întregul Univers. Ce mai puteți vedea la Complexul Astronomic Baia Mare?
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Expoziția de panouri ”Sistemul Solar”, însoțită de un monitor pe care puteți vedea în acțiune
Universul este tot în zona de acces a ”portalului cosmic”.

Printul aniversar oficial ”HUBBLE - 25 ani de la lansarea în spațiu a telescopului spațial” care a
schimbat complet imaginea noastră asupra spațiului cosmic, este încadrat de mini-parcul de tehnică
astronomică, iar sala multifuncțională ”Găvrilă Tomoiagă” poate deschide noi orizonturi ale
cunoașterii și înțelegerii, fiind în același timp o sală de conferințe, sediul expoziției digitale
multimedia interactive ”Constelații Românești Tradiționale” și sală de astro-cinema, unde putem
viziona filme documentare tematice.
În holul de acces spre observatorul astronomic, găzduim expoziții temporare proprii, sau de la terți,
iar în rotonda observatorului, pășim în trecutul de 50 de ani ai planetariului prin expoziția-obiect în
care este prezentat vechiul proiector de planetariu de la Zeiss, modelul ZKP-1. Statistica realizată în
baza unor algoritmi ce a vizat numărul anual al vizitatorilor din perioada 1969 - 2015, a relevat faptul
că peste un milion de vizitatori au participat la demonstrații astronomice realizate cu această
bijuterie tehnică germană, versiune puțin îmbunătățită a primului proiector de planetariu public, care
la Berlin, în 1939, oferea primele reprezentații.
Observatorul Astronomic Baia Mare oferă posibilitatea unei imersiuni live în cosmos, prin intermediul
telescoapelor din dotare și al cupolei mecanice rotative, iar holul circular exterior capsulei găzduiește
o expoziție de panouri dedicată ”Obiectelor Messier”, cu o istorie incredibilă și o varietate
extraordinară a structurilor obiecte ce populează Universul.
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La Complexul Astronomic Baia Mare educația muzeală este componentă a vizitei, însă programul
educațional ASTROMANIA, care este o tabără de astronomie și știință aplicată, derulată în luna iulie a
fiecărui an – este conceput special pentru a învăța prin demonstrație, a te destinde prin joc și a
cuprinde într-un singur gând semnificația luminii naturale cosmice sosite de la depărtări
inimaginabile.

Patrimoniul nostru este format din două colecții de astro-filatelie, ce cuprind peste 1500 de timbre,
parcul astronomic vechi și nou, cele două proiectoare stelare de planetariu Zeiss ZKP4 Skymaster Led
și Zeiss ZKP1 și un minunat patrimoniu imaterial format din cunoașterea veche despre stele și
constelații, ilustrat prin cele 39 de constelații românești tradiționale.
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Planetariul nu este doar o fereastră deschisă spre univers. O vizită la planetariu oferă atât cunoaștere
și înțelegere, cât și acea stare de spirit pe care o căutai vizitând alte muzee sau locuri speciale, este ca
o întâlnire cu un bun și vechi prieten.
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Complexul Astronomic Baia Mare
Str. George Coșbuc, nr. 16 - Municipiul Baia Mare, jud. Maramureș
Telefon: 0362 401 921 Web: www.planetariubm.ro
E=mail: planetariubm@gmail.com
Ne găsești și pe Facebook dacă vei căuta ”planetariul”

Program spectacole de planetariu:
Marți - Duminică: 9.00; 11.00; 13.00; 15.00. Luni - Închis
Tarif:
Copii, elevi, studenți, pensionari: 4 lei
Adulți: 8 lei
Persoane cu dizabilități, persoane defavorizate social, militari și colegi de la alte muzee: acces
gratuit. Durata vizitei: 30 – 60 minute.
Te invităm la planetariu, să fii COSMOS alături de noi!
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PAGINI DE ARHIVA DINTR-O ISTORIE DE 50 DE ANI
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PAGINI DE ARHIVĂ DINTR-O ISTORIE DE 50 DE ANI
Ciprian Petru Crișan
O istorie de 50 de ani surprinsă într-un puzzle! Și este un puzzle din care lipsesc, deocamdată,
unele piese, așa încât pentru a înțelege ansamblul, trebuie să utilizezi fie intuiția, fie imaginația. În
ambele cazuri poți greși, însă în cele din urmă ... rămâne, totuși, o imagine de ansamblu.
Acest articol va potrivi câteva din piesele acestui puzzle, urmând ca viitorul și alte cercetări mai
nuanțate să dea contur clar unei imagini mai clare, mai precise și foarte frumoase: o experiența de
50 de ani de astronomie la Baia Mare, cu zeci de manifestări la sediu și alte zeci în teren, cu cercuri
de astronomie pentru fani și sute de expuneri educaționale în spații mai mult sau mai puțin
convenționale, mii de reprezentații în cupola planetariului, tot atâtea povestiri frumoase despre
aștri ...

Găvrilă Tomoiagă în cupola planetariului – 1981. Arhiva CABM

Ezitând puțin, gândindu-mă că nu sunt tocmai eu, care lucrez relativ de mai puțin timp pe frontul
planetariului, cel mai în măsură să realizez o istorie de 50 de ani de activitate, care să fie și cât mai
exactă, dar să fie și plăcută lecturării și rememorării, am pornit acest studiu cât se poate de
entuziasmat și optimist, ca un arheolog ce așteaptă ca dintre firele de nisip să răsară adevărate
comori. Și nu pot afirma că acestea s-au lăsat așteptate, ci că, finalmente, am înțeles că vremurile
schimbătoare nu pot fi puse pe hârtie într-o cronologie fixă si aridă, că am de rezolvat un adevărat
puzzle al timpului și că dacă unele fraze, imagini sau nume din acest puzzle sunt șterse, fragmentate,
sau lipsesc - atunci și efortul elaborării unei istorii pare să fie zădărnicit sau poate solicita mai mult
spațiu decât i-a fost acordat aici. Și atunci, acestor fragmente sau decupaje nu trebuie să li se dea o
altă semnificație decât pe aceea care decurge din calitatea pe care o are fiecare, de martor al unei
frânturi de timp din vremuri de altădată.
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Arhiva Planetariului Baia Mare poate fi împărțită în trei mari capitole: unul legat de documentația
tehnică și corespondența de resort pe mai multe direcții în vederea construirii la Baia Mare a unui
complex de astronomie populară; un al doilea cuprinde elemente de organizare interioară, de la
statistici, programe educaționale, planuri, rapoarte și până la note interne legate de situația
planetariului; iar cel din urmă cumulează materialul documentar elaborat, colectat, editat și
valorificat în varii situații, de la o serie de articole privind calendarul astronomic lunar ori
evidențierea unor fenomene astronomice spectaculoase și până la lucrări complexe, valoroase studii
științifice din zona cercetării fundamentale. Împreună, toate acestea oferă o imagine în oglindă,
spectaculoasă sau nu, a ceea ce a fost planetariul nostru în timp.

Complexul Astronomic Baia Mare – nedatat. Arhiva CABM

La 1 iulie 1969 era inaugurat în Baia Mare primul planetariu public din România. Desigur,
cronologic, actualul planetariu al Universității de Vest din Timișoara ar fi primul planetariu, doar
pentru uzul studenților, iar nu cu acces public general, pus in funcțiune în România, pe 1 ianuarie
1964, în slujba celei mai vechi științe, astronomia! Iar planetariul din Constanța a fost deschis
aproape simultan cu cel din Baia Mare.
Complexul de Astronomie Populară Baia Mare a fost proiectat a se construi într-un program de
execuție in perioada 1967-1970, dar fie din cauza resurselor financiare, fie din alte cauze, precum
prioritatea altor șantiere și lucrări, recepția pentru planetariu s-a realizat numai în vara anului 1969,
iar cea pentru etapa a doua, să o numim Observator astronomic, în 1973. Este cunoscut faptul că
valoarea utilajului importat în 1967 pentru Planetariul Baia Mare, din R.D Germană, proiectorul
optico-mecanic de la Zeiss, Jena, a costat 211.000 lei, iar valoarea estimată inițial pentru etapa a
doua a Complexului astronomic, a fost de 770.000 lei, dintre care 442.000 lei construcțiile, iar
328.000 lei utilajele.
Complexul de astronomie populară urma să fie compus din: 1. Planetariul propriu zis; 2. Cupola
rotativă cu diametrul de 5 m și înveliș de cupru care să adapostească aparatura formată din telescop
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Cassegrain și dispozitiv pentru fotografierea Lunii și a planetelor; 3. Stația solară, în interiorul căreia
s-ar afla celostatul polar de 120 mm; 4. Platforma în aer liber, cuprinzând o lunetă ecuatorială de
80/1200 și încă o lunetă de 63/840. Construcția planetariului a început în octombrie 1967.
Prin Hotărârea 27/1970, a Consiliului Popular Județean, Planetariul din Municipiul Baia Mare,
trecea, de la 1 ianuarie 1971, în subordinea Comitetului executiv al Consiliului Popular al Municipiului
Baia Mare, care va conduce, îndruma și controla activitatea acestei instutuții.
Iată o prezentare istorică succintă realizată de către muzeograful principal (la acea dată) Gavrilă
Tomoioagă, în 1992, într-o adresă către Muzeul Satului București: Denumirea instituției noastre este:
Complexul Astronomic Baia Mare. Ea este destinată în special râspândirii cunoștințelor de
astronomie și de astronautică în rândul tuturor categoriilor de oameni din municipiu, județ, județele
limitrofe și a vizitatorilor ocazionali și excursioniști din țară și străinătate, precum și a unor cercetări
științifice legate de urmărirea sateliților artificiali ai Pământului și a stelelor variabile. (...) Complexul
astronomic din Baia Mare a fost dat în folosință în vara anului 1969 și a aparținut până în luna
ianuarie 1991 de primăria municipiului, fiind subordonată pe linie de activitate Inspectoratului
pentru cultură și artă al județului Maramureș. Începând cu luna ianuarie 1991, printr-o decizie a
Inspectoratului pentru cultură și cu acordul primăriei municipiului, complexul astronomic a fost trecut
în cadrul Muzeului Județean Maramureș, trecere pe care o consider nepotrivită, ținând cont de
specificul de activitate al complexului și respectiv al Muzeului Județean. În cadrul Complexului
astronomic există trei sectoare de activitate distincte: Planetariul, Observatorul Astronomic și
Camera Solară. Holurile Complexului Astronomic, cu o suprafață de 120 de metri pătrați, găzduiesc o
expoziție permanentă legată de mișcările aparente pe bolta cerească, structura Pământului, structura
Sistemului solar, structura Universului si aspecte din activitatea în teren. În Camera solară, cu o
suprafață de peste 100 metri pătrați, este în curs de elaborare o expoziție de astronomie și istoria
astronomiei, precum și contribuții românești la cercetarea spațiului cosmic. În holul Observatorului și
rotonda telescopului, elaborăm o expoziție legată de mijloacele de cercetare a spațiului cosmic și de
zboruri spațiale, sonde și nave cosmice, pe o suprafața de 75 de metri pătrați.
Este evident ca încă de la începuturi, obiectivul astronomic din Baia Mare a fost considerat o
platformă de răspândire a cunoașterii științifice a Universului, fiind cultivat ca un vârf de lance în
lupta cu misticismul religios și ca un mijloc de râspândire a cunoștințelor moderne în rândul maselor.
Decizia nr. 25 din 19 ianuarie 1972, cu privire la îmbunătățirea activității cultural educative și
artistice de masă (...) Comitetul executiv al Consiliului Popular al Municipiului Baia Mare va lua măsuri
pentru terminarea construcției (n.r. a observatorului) și darea in folosința a Complexului de
Astronomie Populară. Pe baza unui plan special de măsuri, vor fi programați la vizitarea acestui
obiectiv cultural cât mai mulți muncitori, țărani, intelectuali, elevi, studenți, militari etc.- din municipiu
și din județ, asigurându-se, totodată mijloacele necesare pentru ca aparatul de specialitate de la
această instituție să poată organiza manifestări și în alte localități din județ.
Atractivitatea și popularitate planetariului baimărean însă, a depășit așteptările inițiale ale
orizontului propagandistic, întrucât statisticile anilor de început, fără să fie așa zis umflate, ilustrează
interesul pentru ceea ce oferă fundamental planetariul: știință și spectacol. Astfel, Găvrilă Tomoiagă,
unul din muzeografii veterani, de peste ani, în lucrarea sa Rolul Complexului Astronomic Popular în
răspândirea cunoștințelor științifice în rândul maselor, oferea următoarele date de vizitare: în 1969:
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7316 vizitatori; 1970: 16.834 vizitatori; 1971: 19.825 vizitatori; 1972: 22.380 vizitatori, 1973:28.860
vizitatori, 1974: 23.000 vizitatori.
Aminteam că unul dintre sectoarele de arhivă îl reprezintă activitatea științifică, evidențiată fie prin
lucrări, referate, comunicări proprii, comunicări primite de la colegi din țară sau din străinătate. Voi
menționa doar câteva titluri de peste ani, identificate până în momentul de față: (1970) Material
documentar dactilografiat, nesemnat despre comete;

Complexul Astronomic Baia Mare în anii comunismului.
Probabil una dintre cele mai vechi imagini cunoscute.

Lucrări de astronomie în sprijinul educației materialist științifice; Răspândirea cunoștințelor de
astronomie în rândul oamenilor muncii, contribuție de seamă în formarea concepției materialist
dialectice despre lume, dactilografiat, nesemnat, adnotat și corectat; (1971) Augustin Mada - Galaxia
noastră, o insulă în Univers; (1972) Augustin Mada - Realizări și proiecte în domeniul cuceririi
spațiului cosmic; (1973) Gavrilă Tomoiagă - Cometele: stele cu coadă; Ioan Todoran (de la Observator
Cluj Napoca) - Astronomia invizibilului și existența vieții în Univers; Augustin Mada - Note privind
cometa Kohoutek; (1976) Nesemnat - Pagini de seamă din istoria astronomiei; (1978) Schița de mână,
nesemnat - Date comparative ale corpurilor din sistemul solar; (1979) Gavrilă Tomoiagă - Ce sunt
stelele căzătoare; (1980) Nesemnat, dactilografiat, original: OZN pro și contra; Gavrilă Tomoiagă Activitatea solară; Gavrilă Tomoiagă-Evoluția concepțiilor privind formarea sistemului solar; Georgeta
Mariș (de la Centrul de Astronomie și științe Spațiale) - Influențe terestre ale activității solare; Gavrilă
Tomoiagă - 1980, anul activității solare maxime; Gavrilă Tomoiagă - Atlas stelar descriptiv; (1981)
Gavrilă Tomoiagă - Problema filozofică legată de cucerirea spațiului cosmic; (1982) Gavrilă Tomoiagă
- România: participantă activă la cercetarea spațiului cosmic; Gavrilă Tomoiagă - Alinierea planetelor
din perioada 1980 - 1984; (1983) Florian Forvald - Soarele: steaua cea mai apropiată; (1984) Florian
Forvald - Revoluția copernicană; (1985) Nesemnat, dactilografiat - Nicolae Copernic și noul sistem al
lumii; alte articole, studii și comunicări.
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Dar o istorie de 50 de ani se poate scrie și din perpectiva celor care au animat activitatea la
Complexul Astronomic Baia Mare, cei mai mulți dintre aceștia venind din învățământ, ca muzeografi,
deci având experiența pedagogică și semnând articolele științifice cu titlul de profesor.
-

Directori ai Complexului de Astronomie Baia Mare (în perioada 1969 – 1992):
Mada Augustin 1969-1986;
Tomoiagă Gavrilă 1986-1992.

Din 1992 Complexul de Astronomie devine secție a Muzeului Județean Maramureș;
- Șefi sectie Planetariu la Muzeul Județean Maramureș:
Tomoiagă Gavrilă 1992-1994;
Bob Ioan, din 1994-2007.
Din 1.01.2007, Planetariul Baia Mare devine secție a Muzeului de Mineralogie Baia Mare, coordonat
de regretatul prof. Victor Gorduza, director.
- Șefi secție Planetariu la Muzeul de Mineralogie Baia Mare
Bob Ioan, între anii 2007 – 2011;
Ovidiu Ignat, în perioada 2011 – 2014.
În perioada 2011 – 2014, prof. Ioan Bob este director al Muzeului de Mineralogie Baia Mare, în cadrul
căruia, Planetariul Baia Mare este compartiment de specialitate.
Începând cu 1 iulie 2014, prin desprinderea de Muzeul de Mineralogie Baia Mare, Complexul
Astronomic Baia Mare revine la denumirea și statutul inițial, fiind direct subordonat Consiliului
Județean Maramureș.
- Director, din anul 2014, al Complexului Astronomic Baia Mare:
Ovidiu Dorin Ignat.
-

-

Muzeografi:
Mada Augustin 1969 - 1986
Tomoiagă Gavrilă 1970 - 1994
Șiman Ioan, în 1969
Dascălu Ioan, tehnician 1969 - 1991
Bob oan, din 1991
gnat Ovidiu, din 1997
Mureșan Cristina, custode 2003- 2007
Crișan Ciprian, din 2008
Mircea Lițe 2011 - 2018
Septiminiu Vancea, din 2018
Personal administrativ: Maria Titi-Pascu (din 2011) – inspector specialitate, Liliana Maria Petrica
(din 2018) – referent specialitate, Terezia Indrecan (până în 2011) - custode.

Încheiem paralela peste ani cu o comparație privind programul de funcționare al Complexului
Astronomic în anul 1970 și cel din 1994. În 1970, la puțin timp după darea în funcțiune a Planetariului,
orarul de funcționare era, zilnic, între 11.00-13.00 și 17.00-20.00 (Luni închis). Pentru grupuri
organizate, putem oferi programe și în afara acestui orar, menționa o adresă tip, ce urma sa fie
trimisă spre încunoștiințare în județe, purtând antetul ”Comitetului pentru cultură și artă al județului
Maramureș”, Comisia pentru răspândirea cunoștințelor cultural-științifice”, cu semnătura
președintelui, doamna Elvira Gabor și a secretarului comisiei, Ion P.Pop. În 1994, într-o informare de
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presă, Muzeograful principal, Gavrilă Tomoioagă prezenta ”Programul de lucru al angajaților de la
Complexul Astronomic Baia Mare”, cu personalul de specialitate prestând activități zilnic între orele
8.00 – 16.00, iar prin rotație, Sâmbăta, cu același program; Duminică și Luni sunt zile de odihnă.
Programul de activitate cu publicul, puțin diferit, era acesta: ”zilnic între orele 9-15, Luni închis”,
iar când este nevoie”, se fac activități și în afara programului de lucru”. Mențiuni: ”pentru grupuri
anunțate din timp, în serile senine vom efectua observații directe prin telescop și lunete, astfel: în
perioada 01.10-31.03, între orele 17.30 - 20.30 și în perioada 01.04 - 30.09, între orele 20.00-22.30”.

Timpul topește în curgerea sa inexorabilă imaginile de pe retină, gândurile, aspirațiile și
așteptările, oamenii vin și pleacă - și numai hârtia, clișeul fotografic, banda magnetică ori crâmpeiul
digital, păstrează fragmente vii ale prezenței unor oameni inimoși, competenți și bine pregătiți pentru
a deschide cerurile sub privirile și sufletele multor generații școlare, multor curioși sau pasionați de
astronomie. Cartea de impresii a Planetarului, noua carte de impresii, deschisă in 1996, începe cu o
definiție a astronomului, nesemnată, dar care pune foarte bine în valoare relația astronomului cu
Universul, cu viața: ”A fi astronom înseamnă a avea pasiunea și abnegația de a te desprinde de
pământul pe care stai cu picioarele, în fiecare noapte, de-a lungul întregii vieți, pentru a zbura cu
viteza luminii prin spațiul sideral, cu ochii spre infinit, sprijinindu-te pe hărți, în care reperele sunt
licăriri cu miliardele, toate aproape la fel pentru profan, dar pline de personalitate pentru tine, care te
întrebi în fiecare noapte, pentru a avea ce să te întrebi, pentru însuți, în fiecare a doua zi privind
Sfinxul cu mii de chipuri de pe clișeul peste care stai aplecat”
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REMEMBER PERSONAL DIN ANII DE AUR AI PLANETARIULUI
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REMEMBER PLANETARIUL BAIA MARE
Prof. Ioan Bob
Anul 1969 este un punct de referință important pentru astronomia din România. Este anul
înființării primelor planetarii din țara noastră.
La 1 iulie, a avut loc inaugurarea Planetariului din Baia Mare, urmând la scurt timp cel din
Constanța. Înființarea Planetariului în Baia Mare se datorează în mare măsură conducerii județului
din acea vreme. Acesta ar fi trebuit să fie instalat în municipiul Oradea, dar conducătorii vremelnici ai
locului au hotărât că bihorenii nu au nevoie de așa ceva. Ironia sorții face ca la vârful conducerii
județului Maramureș, la acel moment, să se afle chiar un bihorean, Gheorghe Blaj, un intelectual
desăvârșit cu o cultură aleasă, care a reușit să înduplece oficialitățile bucureștene în sensul înființării
planetariului la Baia Mare.
A apărut imediat o mare problemă: lipsa personalului de specialitate. A fost contactat
profesorul de matematică Constantin Tache, un pasionat astronom, pentru a pleca la o specializare
chiar la firma Zeiss din Jena, din fosta Republică Democrată Germană. Apoi la întoarcere, el împreună
cu doi ingineri de la Zeiss, au instalat aparatul de tip ZKP-1 sub cupola planetariului. La puțin timp,
mai apoi, a fost angajat profesorul de matematică Augustin Mada, iar în anul 1972 s-a alăturat și
profesorul Găvrilă Tomoiagă, de la Universitatea din Timișoara, unde era asistent universitar al
marelui profesor și rector în acea perioadă, Ioan Curea de la catedra de astronomie. În treacăt,
amintim că acesta din urmă înființase în cadrul Universității timișorene, în 1964, primul planetariu
universitar, ca zonă aplicativă a cunoștiințelor studenților, de pe teritoriul țării noastre.
Revenind la Planetariul din Baia Mare, în primii ani de funcționare, afluența publicului era
foarte mare, datorită unicității sale pe întreg arealul transilvan și interesului mare pentru astronomie.
Era nevoie de un tehnician care să asigure buna funcționare a aparaturii, întrucât alăturat aparatului
de proiectie stelară au fost achiziționate și două lunete, un telescop și un celostat solar. Așa a fost
angajat tehnicianul Ioan Dascalu.
Îmi amintesc cu deosebită plăcere de cercul astronomic înființat de regretatul profesor
Tomoiagă, primul de acest gen din Baia Mare, cu elevi de la Liceul real umanist nr. 3 din Baia Mare,
actualul Colegiul Național “Vasile Lucaciu”, cerc științific pe care l-am frecventat și unde am aflat
pentru prima dată o mulțime de lucruri despre planete, stele, constelații sau alte corpuri cerești.
Aceste lecții de astronomie, armonizate cu legende românești despre cer și stele, erau cu adevărat
fascinante. Cunoștințele sale, îmbinate cu talentul de orator, ne-au impresionat într-un mod
deosebit. Deasemenea, sub cupola Planetariului, prezentările sale au stârnit admirația publicului,
devenind cunoscut astfel în toată țara.
La nivel județean, au fost create acele Brigăzi Științifice, cu specialiști din varii domenii ale
științei, printre care și cei de la Planetariu. Dând la o parte tenta politică a vremii, acestea au devenit
interesante și atractive. Cei care făceau parte din aceste delegații, au cutreierat orașe și sate din
județ. Personalul Planetariul era nelipsit de la aceste manifestări, ele desfășurându-se de regulă la
căminele culturale, duminica, iar dacă se întampla sa fie senin și se întârzia mai mult, se făceau și
observații astronomice.
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În iunie 1991, un anunț lapidar din ziarul local ”Graiul Maramureșului”, în care se scria că se
scoate la concurs un post de muzeograf la Planetariul Baia Mare, m-a marcat profund, pentru că
astronomia era un ”prieten” vechi al meu din perioada liceului, când frecventam planetariul datorită
celor care lucrau pe atunci, regretatul profesor Gavrilă Tomoiagă, profesorul Mada Augustin și, nu în
ultimul rând, Ioan Dascălu.
Probele de concurs au fost: una teoretică, care a constat dintr-o verificare a cunostințelor de
bază din astronomie, apoi o recunoaștere a constelațiilor în cupola planetariului. Comisia de
examinare a fost compusa din profesor Traian Moldovan, director al Direcției pentru Cultură a
județului Maramureș, profesor Ioan Igna, director al Muzeului Județean Maramureș, profesor Victor
Gorduza, șef al secției Mineralogie, care aparținea de Muzeul Județean Maramureș, ca de altfel și
Planetariul. Încadrarea mea oficială pe post, urma să înceapă pe data de 1 septembrie 1991, eu
activând până la acea data la Grupul Școlar nr. 1 Baia Mare.
După instalarea mea în funcția de muzeograf, a urmat o perioadă de câteva luni de studiu și
învățare, intrând de multe ori în cupolă împreună cu profesorul Tomoiagă, iar apoi de unul singur,
numai cu harta cerului și stelele deasupra capului, încercând să le recunosc și să le deslușesc tainele
pline de surprize.
Prima întâlnire cu vizitatorii, în calitate de muzeograf, a fost plină de emoții, deși cei care asistau
erau de la Grădinița din satul Groși, urmând apoi, peste câteva zile, proba de foc a mea, în fața
elevilor de la liceul ” Vasile Lucaciu”, conduși de fostul meu profesor de matematică Liviu Boldor.
Emoțiile aproape că m-au copleșit, însă la sfârșitul spectacolului, profesorul le-a vorbit elevilor
despre foștii săi elevi care lucrau la Planetariu, adică eu si prof. Tomoiagă, în cuvinte frumoase,
pornite din suflet.
De acum, ”greața fiindu-mi luată”, intram cu nerăbdare în cupolă, căutam cât mai multe
informații pentru a le împărtăși oaspeților, uneori uitând noțiunea timpului, însă nimeni nu regreta,
întrucât spectacolul cerului era fascinant pentru toată lumea.
În instituția noastră funcționa în paralel și o televiziune, prima televiziune privată din România:
CINEMAR TV, ce fusese inaugurată la 1 februarie 1990, emițând la început doar două ore pe zi, între
orele 6 - 8 dimineața, pe frecvența postului național TVR.
Directorul și managerul acesteia a fost inimosul inginer Dumitru Mihali. În condițiile social
economice ale României din acea perioadă postdecembristă, împărțirea spațiului funcțional cu
televiziunea Cinemar a fost, poate, un rău necesar. Sala mare sau, mai bine spus ”Camera solară” a
fost închiriată ”Cinemarului”, împreună cu câteva dependințe, poate și datorită faptului ca acel
celostat cu care ar fi trebuit să se proiecteze Soarele, devenise nefuncționabil.
Activitatea noastră nu a fost împiedicată sub nicio formă de chiriașii nostri, ba dimpotrivă, aceștia
ne-au ajutat cu materiale de publicitate, emisiuni, interviuri, existând astfel o colaborare benefică
pentru cele două instituții.
Îmi amintesc cu deosebită plăcere de acele seri de vară în care pe terasa noastră se organizau
diverse concursuri în direct cu publicul, iar Planetariul instala pe o platformă telescopul și luneta
pentru observații.
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În luna iulie 1994, când a avut loc ciocnirea cometei Schoemaker-Levy cu planeta Jupiter, câteva
seri la rând am fost prezent la datorie, pentru a urmări acest spectacol ceresc împreună cu un public
numeros, căruia cu greu i-am făcut singur față, deoarece colegul meu Tomoiagă Gavril era grav
bolnav. De altfel, în luna urmatoare, pe 13 august, acesta s-a stins din viață și a plecat în ceruri,
printre stelele care i-au fost atât de dragi.
A urmat o perioadă de doi ani, destul de grea pentru mine: eram singur, făceam de serviciu chiar
și sâmbăta și duminica, în fiecare săptămână. Făceam asta din plăcere și de abia în septembrie 1996,
s-a alăturat și actualul coleg, profesorul Ovidiu Ignat.
Iată că a venit și ”Eclipsa de soare din 11 august 1999”, care a constituit un punct de referință
pentru astronomia românească. Premergător acestei eclipse, am vernisat o expoziție pe 5 august
1999, în care au fost expuse diverse pliante, broșuri, fotografii de la eclipsele anterioare, iar
concomitent eram intens invitați la diverse emisiuni la posturile de televiziune din Baia Mare, în care
informam populația despre ceea ce avea să se intâmple în acele momente ale eclipsei, dar și cum săși protejeze ochii, pentru a nu se întâmpla diverse accidente cu urmări ireversibile asupra sănătății
omului.
Pentru ziua respectivă, am instalat telescopul și lunetele cu filtre solare, pentru a nu avea
surprize neplăcute dar, spre dezamăgirea băimărenilor și, desigur, a noastră, cu aproximativ zece
minute înaintea declanșării eclipsei, s-a pornit ca din senin o ploaie de vară care ne-a lipsit poate de
unica șansă a vieții, de a vedea în direct o eclipsă totală de Soare, de la noi de acasă.
Au urmat alte fenomene astronomice pe care le-am urmărit cu interes: de exemplu, o altă eclipsă
parțială de Soare, dar din păcate la o oră matinală, dimineața, imediat după răsăritul Soarelui. Am
plecat cu toții în fața supermarketului Metro, de unde am urmărit eclipsa, alegând această locație
întrucât, fiind dimineață, Soarele se afla aproape de orizont și aveam nevoie de câmp deschis, ceea
ce la Planetariu nu aveam.
Unul dintre cei mai mari filateliști ai orașului nostru și poate din țară, profesorul Aurel Feștilă, a
venit într-o zi la Planetariu, spunându-mi că are de vânzare o colecție impresionantă de timbre
filatelice pe teme de astronomie: ”Omul în spațiul extraterestru”, colecția fiind expusă cu câțiva ani
înainte, cu ocazia ”Sărbătorii Castanelor”, la Muzeul de Mineralogie, ocazie cu care am văzut-o prima
oară. Găsind înțelegere la directorul Grigore Man, am reușit să o achiziționăm și să o prezentăm din
nou publicului baimărean dar și celui din Constanța, printr-un schimb de expoziții, Planetariul din
Constanța oferindu-ne expoziția ” Navigația astronomică” care a etalat diverse aparate de navigație
maritimă, indispensabile pe orice navă.
”Telescopul Hubble”, o altă expoziție de succes, organizată în anii 2002-2003, prezentând
fotografii inedite pe care le primeam lunar de la Agenția Spațială Europeană, cu cele mai recente
descoperiri științifice realizate de telescopul spațial orbital are o continuare peste ani, în toamna lui
2009 urmând sa reluăm prezentarea, cu alte imagini deosebite.
Anii 2005 si 2006 au fost ani mai sumbri pentru instituția noastră, din mai multe puncte de vedere.
În primul rând, disensiunile de ordin intern din cadrul Muzeului Județean Maramureș au dus, în
final, la dezmembrarea acestuia în mai multe entități: Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie si Artă
Populară, Muzeul de Istorie si Arheologie,- Planetariul rămânând în subordinea celui din urmă, dar
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numai o lună de zile, pentru că, datorită memoriului înaintat Consiliului Județean Maramureș, în care
am justificat și argumentat necesitatea trecerii Planetariului, ca secție, în cadrul Muzeului de
Mineralogie, acest transfer s-a aprobat și, astfel, Planetariul Baia Mare a devenit un departament al
celui mai mare Muzeu zonal de Mineralogie din Europa. În al doilea rând, am fost nevoiți să reziliem
contractul cu televiziunea Cinemar datorită faptului că aceasta nu și-a mai putut îndeplini condițiile
contractuale. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2007
, am reintrat în posesia spațiilor noastre,
spații care se aflau într-o situație ”dezagreabilă” dar, datorită unui management excelent, din partea
Muzeului de Mineralogie, personal al domnului director prof. Victor Gorduza, am reușit să facem din
Planetariu o instituție simbol a orașului nostru și nu numai, știut fiind faptul că suntem singurul
Planetariu public din Transilvania.
Un deziderat neîmplinit al regretatului Tomoiagă a fost achiziționarea unui proiector stelar nou.
Demersurile începuseră să capete amploare încă dinainte de 1990, însă schimbările imprevizibile de
situații politice și economice din România, nu i-au permis să vadă acest vis împlinit, rămânându-ne
nouă aspirația de a-l vedea realizându-se cât mai repede posibil.
Chiar dacă proiectul pl@NETour, proiect cu finanțare europeană, derulat în cooperare cu instituții
de știință din Ucraina, ce viza crearea unei rețele de turism științific transfrontalier în Maramureș și
Transcarpatia, a debutat în anul 2013, componenta noastră fiind manageriată de Consiliul Județean
Maramureș, este o frumoasă coincidență că, la finalizarea acestui proiect, în 2015, instituția noastră
purta numele de la origine – COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE – ca instituție de sine stătătoare
în subordinea Consiliului Județean Maramureș, fiind de asemenea prin tehnologiile instalate aici și
modernizările realizate (un proiector stelar optomecanic asistat digital Skymaster ZKP4 de la Zeiss și o
serie de instrumente optice performante) cel mai modern planetariu public din România și Europa de
Sud-Est.
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SCURTĂ CĂLĂTORIE ÎN TIMP: 2009 – 2018
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SCURTĂ CĂLĂTORIE ÎN TIMP: 2009 - 2018
Ciprian Petru Crișan

ANUL 2009 LA PLANETARIUL BAIA MARE (A FOST ANUL INTERNAȚIONAL AL ASTRONOMIEI)
Acum 400 de ani își îndrepta luneta pentru prima oară spre cer cel supranumit ”părintele
astronomiei observaționale”: Galileo Galilei. Acum 40 de ani, pe 1 iulie 1969 își deschidea porțile
primul planetariu public din România, Planetariul Baia Mare! Anul Internațional al Astronomiei 2009
a purtat așadar, la Baia Mare, marca unei duble aniversări care, prin audiența generală directă de
peste 15.000 de vizitatori, reprezintă un succes care a depășit așteptările noastre.
Planetariul Baia Mare – dincolo de renovările și dotările tehnice obținute prin grija prof.
Victor Gorduza, directorul fondator al Muzeului de Mineralogie Baia Mare, de care aparținem și de
finanțarea directă sau indirectă a tuturor acțiunilor noastre culturale de către Consiliul Judeţean
Maramureş – a oferit, îndrăznim să credem, destule surprize plăcute pasionaţilor de astronomie şi
celor care au dorit să facă din acest an, un evenimentt cu adevărat semnificativ.
La Planetariul Baia Mare, Anul Internațional al Astronomiei 2009 a debutat chiar de la 1
ianuarie cu oferta prezentării în cupolă, alăturat demonstrației clasice cu proiectorul ZKP1, a filmului
documentar oficial al AIA, ”EYES ON THE SKIES” (”Cu ochii spre cer”), având subtitrarea în limba
română realizată în regim propriu, precum și demonstrații extinse videoproiectate cu cele două
programe de calculator – Stellarium și Celestia, care oferă funcții de planetarii virtuale.
Prima acțiune oficială a Anului Internațional al Astronomiei 2009, la care a subscris și
planetariul nostru a fost ”Și EA este astronom”, proiect desfășurat în perioada 1 - 8 martie și care s-a
materializat prin vizite gratuite pentru doamne și domnișoare, expuneri privind rolul femeii în istoria
dezvoltării astronomiei ca știință, oferirea de mărțișoare personalizate cu sigla A.I.A – 2009. Acțiunea,
mediatizată în presa locală și în media digitală a avut o audiență pe targetul de public scontat de 500
de persoane.
În perioada 2-5 aprilie 2009 s-a desfășurat la Planetariul Baia Mare al doilea program oficial al
Anului astronomic internațional, respectiv „100 de ore de astronomie”, acțiune organizată în
colaborare cu Palatul Copiilor Baia Mare, Filiala SARM din Sighet – prin Sorin Hotea și Colegiul
”Alexandru Papiu Ilarian” din Zalău. Peste 1.000 de vizitatori au asistat la observații nocturne și de zi
asupra Soarelui, Lunii și asupra lui Saturn. Au fost organizate concursuri pe teme astronomice,
expuneri publice pe clase de vârstă și realizate proiecții de filme documentare tematice, audiența
generală directă a proiectului fiind de 1.100 de participanți.
Aniversarea a 40 de ani de astronomie la Planetariul Baia Mare, acțiune înscrisă de noi în
programul oficial național, întrucât a suscitat prezența unor specialiști din țară și a unor cadre
profesorale din mediu universitar, liceal și gimnazial, a constat - în principal - dintr-un simpozion de
specialitate, alăturat unui dialog interdisciplinar, ce a dorit să ofere repere ale importanței acestei
științe, ca disciplină esențială a cunoașterii umane. În cei 40 de ani de existență, cei peste un milion
de vizitatori care au trecut pragul planetariului Baia Mare sunt dovada cea mai elocventă a
interesului de care s-a bucurat dintotdeauna instituția noastră ca și casă a științei și culturii. În cadrul
acestei acțiuni s-au prezentat referate, au avut loc mese rotunde de discuții, s-au proiectat filme
documentare, s-a inaugurat noua sală multifuncțională a Planetariului prin vernisajul expoziției de
fotografie documentară ”Primul român în Cosmos: Dumitru Prunariu” și prezentarea mini- expunerii
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de postere cu colaje ale colecției filatelice ”prof. Aurel Feștilă” cu tema ”Omul în spațiul
extraterestru”. Cu această ocazie alăturat lansării cărții ”Introducere în astronomie”, studiu al
prof.univ. Sass I. Huba, publicat sub editura Universității de Nord Baia Mare, a fost prezentată și
broșura ce poartă titlul ”40 de ani de astronomie la Baia Mare”, dicată istoriei planetariului Baia
Mare și istoriei astronomiei, deopotrivă. În cadrul lucrărilor simpozionului s-a remarcat și cercul de
astronomie condus de profesorul Lucian Stelian, cu participarea medialiaților la Olimpiada
Internațională de Astronomie Șandor Kruk și Andrei Cuceu.
”Nopțile Galileene” de la Baia Mare, ultima acțiune oficială a AIA 2009, desfășurată de
Planetariul Baia Mare între 23-24 octombrie 2009, au fost tot atâtea nopți dedicate celebrării lui
Galileo, cu observații astronomice asupra lunii și a planetei Jupiter, cu sateliții săi. În programul
acțiunii au fost incluse, în spirit interdisciplinar o ”dimineață de astroliteratură”, o masă rotundă cu
tema ”Astronomia, încotro?”, în cadrul căreia au avut loc dezbateri asupra curicculei școlare cu
profesori de la Universitatea de Nord Baia Mare și liceele și școlile din oraș și o seară astro-muzicală
de concert rock susținut de trupa ”The Next Generation”. Printre colaboratori enumerăm: Palatul
Copiilor Baia Mare, Școala Generală ”Al. Ioan Cuza”, Colegiul ”Alexandru Papiu Ilarian” din Zalău,
Colegiul ”Andrei Saligny” din Baia Mare. Audiența directă a proiectului a fost de 650 de participanți.
La începutul lunii decembrie 2009, la planetariul Baia Mare a fost deschis astromagazinul, un
stand de prezentare, testare și vânzare de telescoape, binocluri, alte ustensile și bibliografie cu
tematică astronomică, iar acestuia i se adaugă o nouă expoziție permanentă organizată în sala
multifuncțională, dedicată Sistemului Solar, care se alătură expoziției de bază ”Universul în mileniul
III”. Aceste două ”achiziții” vor fi probabil elemente cheie pentru ca succesul anului astromic
internațional 2009 să continue mulți ani de acum.
În anul 2009 Planetariul Baia Mare și-a făcut simțită prezența și pe Internet! Peste 15.000 de
internauți au vizitat site-ul nostru Internet în anul 2009. Toate manifestările importante ale
Planetariului au fost transmise live pe Internet de pe site-ul nostru, prin platforma justin.tv, cu o
audiență de peste 7.000 de vizionări. De asemenea canalul YouTube dedicat de noi clipurilor video de
promovare a fost accesat de 1.000 de vizitatori unici iar clipurile noastre au cumulat 31.000 de
vizionări. Revista elecronică publicată de planetariul nostru pe Internet a fost de asemenea accesată
sau descărcată de peste 1.500 de ori.
La Baia Mare ”Anul Internațional al Astronomiei – 2009” a fost cu siguranță un succes,
datorat în mare măsură publicului care a participat implicit la manifestările dedicate, publicului larg
care în introducerea fiecărei reprezentații în cupola planetariului a ascultat o scurtă introducere în
astronomie, căreia i s-a asociat numele și recunoștința pe care o datorăm lui Galileo Galilei,
organizatorilor în plan internațional și național, care au asigurat gestionarea proiectului global,
precum și autorităților locale, Consiliul Județean Maramureș și Primăriei Municipiului Baia Mare, care
au asigurat asistența financiară a acțiunilor noastre și infrastructura pentru asocierea planetariului ca
important obiectiv cultural turistic al municipiului Baia Mare: tuturor le mulţumim pentru contribuţia
la succesul anului internațional astronomic 2009!
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ANUL 2010 LA PLANETARIUL BAIA MARE
Dacă Anul Internațional al Astronomiei 2009 ne-a oferit
satisfacția sporirii interesului publicului larg pentru astronomie, în
special a publicului tânăr, căruia Planetariul Baia Mare i-a oferit o
paletă largă de activități și programe dedicate, nici anul 2010 nu a
fost mai prejos.
Pe 20 aprilie 2010, ora 12.00 v-am invitat la ”meditație”!
Sărbătorirea ZILEI INTERNAȚIOANALE A PĂMÂNTULUI (EARTH DAY)
împreună cu noi. Discuții, dezbateri și proiecții de filme documentare
despre starea planetei, despre trecutul, prezentul și viitorul TERREI.
Dacă ”Earth Day” este organizată în întreaga lume pe 22 aprilie, noi
am dorit să-i trimitem în avans salutul nostru planetei mamă sau
mamei naturi și am realizat asta în colaborare cu Grupul Școlar ”C.D.
Nenițescu”, Școala cu clasele I-VIII ”Vasile Alecsandri”, Școala cu
clasele I-VIII ”Nicolae Iorga” și Școala cu clasele I-VIII Nr. 10.
Planetariul Baia Mare a fost unul dintre cele trei centre
astronomice din România, selecționate pentru organizare în
colaborare cu centrul educațional al ESA (Agenția Spațială
Europeană) a unor activități dedicate celebrării a 20 de ani de la
lansarea pe orbită a Telescopului Spațial Hubble și mai ales pentru
găzduirea printului oficial aniversar realizat de ESA. Pe 24 aprilie
2010, de ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ASTRONOMIEI, v-am invitat să îi
spuneți „HELLO!” lui Hubble, expresia cea mai elocventă a depășirii
de către om a granițelor atmosferice ale Terei şi evadării în Cosmos.
V-am așteptat cu o expoziție, un slideshow aniversar, o avanpremieră
expozițională și invitația de a testa împreună echipamentele
(telescoapele) din astromagazin!
În 18-19 mai 2010 de Ziua Internațională a Muzeelor și
Noaptea Muzeelor, am oferit publicului un festin cultural gratuit în
program nocturn, până după miezul nopții, cu expoziții
neconvenționale, filme documentare, reprezentații și observații
astronomice. Așadar NOPȚI ALBE LA PLANETARIU PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ!
Pe 18 iunie 2010, am fost la Coaș, unde am deschis un nou
atelier mobil de astronomie, în parteneriat cu Primăria Coaș și școala
generală din localitate.
Pe 1 iulie 2010, planetariul nostru a împlinit 41 de ani și neam hotărât că este cazul să facem o prezentare publică a proiectului
general de modernizare a PLANETARIULUI BAIA MARE. Ca urmare a
implementării acestui proiect, Planetariul Baia Mare va deveni cel
mai modern și mai important planetariu de mărime medie din
această zonă a Europei!
În meniul cultural al anului 2010, Planetariul Baia Mare a mai
oferit o expoziție permanentă dedicată sistemului solar, o expoziție
de impact într-un format modern și o expoziție temporară
(itinerabilă) pe rollup-uri ”Say Hello to Hubble”.
De asemenea, ne-am ocupat și de website-ul nostru,
oferindu-i o nouă înfățișare și un domeniu, iar în ce privește
dinamica, am adăugat câteva pagini cu tot ce este nou – interesant –
formidabil în astronomie și în aspirația omului de înțelegere și
explorare a spațiului cosmic!
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ANUL 2011 LA PLANETARIUL BAIA MARE
Anul cultural a început la Planetariul Baia Mare foarte devreme … cu eclipsa
parțială de Soare din 4 ianuarie 2011. Condițiile atmosferice nu ne-au permis să ne
bucurăm prea mult de aceasta, decât off-line, în ciuda interesului mediatic
formidabil. Planetariul Baia Mare a oferit însă, gratuit, publicului interesat de acest
eveniment astronomic major, proiecția live a evenimentului în sala noastră
multifuncțională, așa cum a putut fi observat din alte locații ale României, dar și din
afara țării, precum și simulări computerizate ale eclipsei de Baia Mare și materiale
video, precum și o masă rotundă, cu dezbateri libere, conduse de prof. Pop și prof.
Ignat în care eclipsa a fost întoarsă pe toate fețele pentru a fi bine înțeleasă
importanța ei ca fenomen astronomic de început de an.
Următorul eveniment a avut un target special, doamnele și domnișoarele
care s-au bucurat de acces gratuit la planetariu în perioada 1-8 martie 2011, în cadrul
acțiunii ”Și Ea este Astronom – 2011”, care a dorit să evidențieze aportul extraordinar
adus de EA la dezvoltarea astronomiei, a științei și tehnologiilor care sunt suportul
modern al cunoașterii și cuceririi spațiului cosmic, concept de acțiune globală, inițiat
în cadrul Anului Internațional al Astronomiei 2009 și reiterat de noi, beyond, în anul
2010, pentru a suscita interesul femeii pentru astronomie și pentru informațiile de
actualitate din domeniul major al cunoașterii universului, informații care cuantifică
rolul pe care îl are planeta noastră și civilizația umană în Cosmos.
APRILIE 2011 ESTE LUNA MONDIALĂ A ASTRONOMIEI. În perioada 16 – 19
aprilie am avut plăcerea de a oferi suport logistic OLIMPIADEI NAȚIONALE DE
ASTRONOMIE, respectiv olimpicilor astronomici. Astfel, din aprilie 2011 a fost
inaugurată seria observațiilor astronomice tematice cu frecvență lunară, condiția
fiind obținerea, în sfârșit a noilor telescoape … moderne.
Unele planetarii din România țin de Universități, altele de muzee. Cele care
țin de muzee au toate motivele să celebreze NOAPTEA EUROPEANĂ A MUZEELOR,
super-evenimentul anului 2011 la Planetariul Baia Mare. Sub genericul ”CARNAVALUL
SPAȚIULUI COSMIC: STARPARTY DE NOAPTEA MUZEELOR LA PLANETARIUL BAIA
MARE / The carnival of space: the Baia Mare Planetarium STARPARTY!”, am invitat
publicul în seara de 14 mai 2011 cu locația PLANETARIU. Între orele 19.00 și 01.00 la
Planetariul Baia Mare am vernisat expoziția ”Timbrele prind viață” – expoziție
originală de postere ce valorifică vizual colecția de timbre cu tematică astronomică a
Planetariului Baia Mare, am organizat un mega-concert rock susținut de formația
”Next Generation”, am asistat la proiecții de filme documentare tematice ”Bright
Eyes: exciting documentary movies projection about the today Universe!!! ” și surfing
pe cerul de noapte cu telescoapele din dotare (puteți să le aduceți și pe ale Dvs) și în
cupola planetariului.
În perioada 15 iunie – 15 septembrie 2011 au fost repornite motoarele
CLUBUL MICULUI ASTRONOM, în întâlniri cu frecvență săptămânală, într-o tabără de
vacanță, cu expuneri tematice, proiecții documentare, activități de creație și ministudio de televiziune etc. În 15 iunie 2011 am invitat publicul la Planetariul Baia Mare
pentru ECLIPSA TOTALĂ DE LUNĂ! Ca de obicei, v-am așteptat cu telescoapele
pregătite, cu hărți stelare, cu transmisiuni live ale evenimentului și cu dezbateri
asupra fenomenului.
Săptămâna spațiului cosmic 4-10 octombrie 2011 a fost sărbătorită cu fast la
Planetariul Baia Mare. Ok, bineînțeles că nu au lipsit observațiile astronomice!!!
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ANUL 2012 LA PLANETARIUL BAIA MARE
Anul 2012 a fost un alt an foarte bun pentru Planetariul Baia Mare, de la
momentul preluării sale de către Muzeul de Mineralogie Baia Mare, un an cu proiecte
viabile și cu un interes cu totul special din partea publicului nostru vizitator. De
asemenea un an al renovărilor de interior și al inovațiilor muzeale.
O scurtă incursiune în istoria recentă a planetariului băimărean ne oferă
indicii solide ale reinventării sale, traduse printr-o audiență aproape triplată în numai
6 ani de zile. În 2007, numărul de vizitatori ai planetariului era de 6.422, în 2008 de
8.384, iar în anul internațional al astronomiei – 2009, 12.392 de vizitatori au trecut
pragul instituției noastre.
2009 a fost anul deschiderii în premieră a expoziției documentare dedicată
cosmonautului român Dumitru Prunariu și al introducerii prezentărilor virtuale în
sistematica prezentărilor de planetariu prin utilizarea filmelor documentare și a
planetariului virtual Stellarium. În 2010, aproape 12.000 de vizitatori s-au lăsat
antrenați și convinși de reinventarea planetariului Baia Mare prin includerea în turul
de vizitare a unei noi expoziții permanente – ”Sistemul Solar” și vernisăriea expoziției
Hubble, împreună cu printul aniversar oficial în cadrul acțiunii ”Say hello to
Hubble”. A fost o participare internațională care a înscris planetariul nostru pe lista
pe harta astronomică mondială. În 2011, expoziția temporară ”Astronomicus”,
achiziția de tehnică performantă de observație, redeschiderea cu un nou suflu a
clubului micului astronom, participarea cu succes la evenimente precum ”Noaptea
Muzeelor”, ”Ora Pământului”, ”Ziua Internațională a Astronomiei” și realizarea unei
serii de articole publicate pe situl nostru internet care, sub titlul ”Poveștile Cerului –
un ghid al cerului de noapte cu peste 1000 de atracții de vizitat”, au generat un
interes cu totul special pentru Planetariul Baia Mare, reflectat într-un număr de
13.752 de vizitatori la sediu, dintre care 4.461 vizitatori din Baia Mare.
Anul 2012 a fost mai mult dect surprinzător, trendul de creștere păstrându-se
ascendent, dar ar trebui să îl asemuim mai mult cu expansiunea accelerată a
universului – numărul total de vizitatori fiind de 16.905, dintre care proiectul
”Constelații Românești Tradiționale: expoziție digitală multimedia” a atras un număr
de 5.027 vizitatori, evenimentul cuprins sub titulatura ”Săptămâna Altfel” – 3.802
vizitatori, iar la Noaptea Muzeelor au participat 1.500 de persoane.
Proiectul CRT co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, a
permis organizarea în premieră națională, la Baia Mare, a unei expoziții muzeale în
format digital, publicarea unei hărți stelare personalizate și a unei broșuri descriptive
a proiectului, inovarea și exemplul de buna practică prin generarea unui jurnal online
foarte transparent de proiect și etalarea de materiale video și foto documentare
ilustrative pentru generozitatea acestei teme, într-un an în care toți românii s-au
simțit mai mândri, parcă, decât în alți ani, că sunt români. Dacă adăugăm renovările
rezultate în interior și implementarea unei versiuni personalizate pe Stellarium, cu
etalarea viziunii mitologice românești, precum și promisiunea aducerii la Baia Mare în
următorii doi ani a unui proiector stelar nou care ar repoziționa instituția noastră pe
primul loc în țară și în această zonă a Europei, ca ofertă de turism cultural
astronomic, dacă v-am convinge că milităm în acest an 2013 și pentru renovarea
turnului astronomic și redarea sa în folosință pentru observații de noapte și studii
specifice, nu ar fi deloc surprinzătoare concluzia că anul 2012 a fost un an foarte bun
pentru Planetariul Baia Mare, iar anul 2013 se arată chiar mai bun!
Mulțumim publicului nostru pentru interes, colaboratorilor noștri pentru
susținere și Consiliului Județean Maramureș pentru încrederea acordată Muzeului de
Mineralogie Baia Mare, al cărui departament de specialitate este Planetariul Baia
Mare.
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ANUL 2013 LA PLANETARIUL BAIA MARE
Anul 2013 a fost un an de excelență pentru Muzeul de Mineralogie și Planetariul Baia Mare,
atât în ceea ce privește diversitatea și generozitatea ofertei culturale, cât și în cea a feedback-ului
oferit de publicul vizitator, numărul mare al participanților la evenimente culturale excepționale –
precum Noaptea Muzeelor și Ziua Zibo din Săptămâna Familiei reprezentând una din premisele
succesului reiterat al doilea an la rând prin rezultatele obținute: 55.738 de vizitatori direcți la sediu și
în țară, în locațiile unde au fost organizate expoziții temporare ale muzeului.
Iar Muzeul de Mineralogie Baia Mare, ca și în anii anteriori, prin ambițiosul său program de
schimburi culturale, a dus mai departe faima Maramureșului și a celebrelor sale flori de mină prin
expozițiile organizate la Muzeul Județean ”Aurel Sacerdoțeanu” din Vâlcea, la Muzeul Regiunii
Porților de Fier – Drobeta Turnu Severin, Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” din București și
Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Chișinău, Republica Moldova.
Trei evenimente cu caracter internațional au intărit prestigiul muzeului nostru – unul
reprezentându-l expoziția „Memorii de Camee” – concepută și prezentată special pentru Muzeul de
Mineralogie de către binecunoscuta artistă plastică de origine română, din Elveția, Anca Seel
Constantin, al doilea fiind participarea în calitate de partener oficial pentru Baia Mare al Rețelei
Naționale a Muzeelor, la evenimentul ”Noaptea Europeană a Muzeelor”, al treilea fiind expoziția de
minerale prezentată la Chișinău.
Muzeul de Mineralogie Baia Mare a fost în anul 2013, succesiv – pentru câteva zile – capitala
muzeologiei românești, prin găzduirea Adunării Generale Anuale a Rețelei Naționale a Muzeelor, cu
participarea celor mai reprezentative și mai valoroase muzee din România și capitala astronomiei
românești – prin conferința națională ”Cerul Românesc și Comparația cu alte Mitologii Stelare”
conferință onorată de prezența unora dintre cele mai importante nume ale astronomiei românești
contemporane, reprezentanți ai planetariilor, observatoarelor astronomice și asociațiilor cu profil
astronomic, cu invitați speciali din străinătate.
Expozițiile ce au putut fi vizitate în 2013 la sediul muzeului și cel al planetariului sunt evidente
exemple de colaborare culturală interinstituțională, inter și transdisciplinară, vădind calitatea unui
muzeu de talie europeană și aspirând la viziunea unui centru cultural modern capabil să se adapteze
cerințelor secolului XXI: deschiderea majoră către public. Astfel expoziții precum ”Memorii de
Camee”, ”Fascinantul Deșert Atacama”, ”Artă Populară din Vâlcea”, ”Plante Fosile din Sud-Vestul
Olteniei”, ”Memoria Clipei”, ”Mara – Cosău”, ”Sacralitate virtuală”, ”Sfânta Maria – între
reprezentare iconografică și tradiție”, ”Sistemul Solar”, ”Constelații Românești Tradiționale”,
”Defileul Lăpușului” ș.am.d au suscitat un deosebit interes relevat prin numărul mare de vizitatori în
statistica muzeului, asupra căreia ne vom pronunța imediat.
Anul 2013 a fost și un an al proiectelor, prin participarea la proiectul ”Noaptea Muzeelor în 4
acte” inițiat de RNMR și finanțat de AFCN, prin derularea proiectului inițiat chiar de Muzeul de
Mineralogie – Planetariul Baia Mare, anume „Constelaţii Româneşti Tradiţionale – Etapa Naţională”,
ce a consacrat capacitatea noastră de implementare a unui proiect de anvergură naţională cu
aproape 20 de instituţii partenere și asociate din România şi prin debutul proiectului Pl@neTour, un
proiect de colaborare transfrontalieră în domeniul turismului științific, proiect manageriat de
Consiliul Județean Maramureș, prin Planetariul Baia Mare va beneficia de retehnologizarea facilității
de proiecție stelară, prin inovarea proiectorului stelar.
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În date statistice, Muzeul de Mineralogie Baia Mare a depășit subtil valorile anului trecut,
obținând un total de 55.738 de vizitatori direcți la sediu și în afara sediului, valoare ce indică audienţa
generală a muzeului.
Dintre cei 55.738 de vizitatori, 42.515 sunt vizitatori la sediu şi 13.223 sunt participanţi la
activităţile muzeului şi planetariului organizate în diverse locaţii din ţară şi străinătate.
Din totalul de 55.738 de vizitatori ai muzeului şi planetariului – Muzeul de Mineralogie a atras
37.814 şi Planetariul Baia Mare a atras 17.924 vizitatori şi participanţi.
Tot din cei 55.738 de vizitatori, 6.500 de vizitatori au trecut pragul muzeului şi planetariului
într-o singură zi, cu ocazia ”Nopţii Europene a Muzeelor ” din 2013, iar 10.000 de vizitatori au fost
înregistrați în ”Săptămâna Familiei”, organizată prin diligențele Ministerului Educației Naționale și
Asociației ”Zibo”. Adică 16.500 de vizitatori în numai 8 zile!
Din cei 55.738 de vizitatori, 25.231 au fost plătitori de bilete, iar 30.507 au fost contorizați
prin bilete gratuite, cupoane, monitorizare digitală sau alte metode. Dintre cei 30.507 de vizitatori cu
regim special, 9.654 au beneficiat de gratuitate, discount sau bilet întreg la vizitare în cadrul
programului de schimb cultural cu alte instituții muzeale din România, 11.913 au beneficiat cu ocazii
diverse de discount de 100% pentru vizitarea muzeului și planetariului (seri de observații,
evenimente culturale de impact etc.), 1623 de vizitatori au ales și beneficiat de vizitarea gratuită doar
a expozițiilor planetariului iar 1.500 de persoane au participat la vernisaje, lansări de carte sau au
vizitat doar standul de publicații și suveniruri.
Cât privește structura publicului la Muzeul de Mineralogie au fost înregistrate nu mai puțin
de 478 de vizite în grupuri organizate, iar la Planetariu 312 de asemenea vizite. Din totalul de 42.515
vizitatori la sediul muzeului și planetariului, 60% îl reprezintă publicul tânăr (copii, elevi, studenți
etc.), iar 40% public adult. Un număr de 3.858 de vizitatori străini au trecut pragul muzeului și
planetariului.
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”UNIVERSUL MEU”, ediția II, realizată prin digitizarea lucrărilor de
pictură create de 358 de elevi din 21 de județe, în parteneriat cu Liceul
Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții Măgherăuș, perioada iunie-decembrie
2014, număr de vizitatori 1143.
Participare cu program special la ”Sărbatoarea Castanelor” ediția a
XXII–a, 25.09 – 28.09.2014
Alte expoziții: ”Momente astrale” și ”Simboluri Astrale în Arhitectura
Populară Românească”.
Itinerare de expoziții: itinerarea expoziției digitale ”Constelații
Românești Tradiționale” la Olimpiada Internațională de Astronomie și
Astrofizică Suceava 2014;
Programe și proiecte: coinițiator și partener în proiectul “pl@NETour –
Crearea unui produs de turism ştiinţific şi o infrastructură
transfrontalieră pentru o reţea de turism ştiinţific în Maramureș şi
Transcarpathia” , finanţat prin Programul Operațional Comun de
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 20072013.
Tipărituri: 500 de broșuri Constelații Românești Tradiționale, 500 de
calendare murale și 3000 de calendare de buzunar.
Crearea unei zone de informare-documentare „Biblioteca de
astronomie” – realizat
Număr beneficiari în anul 2014: 23.313 beneficiari din care 4.247 la
sediu, 600 in afara sediului, 18.466 beneficiari din mediul virtual.
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ANUL 2015 LA COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE
Anul 2015 a fost un an de succes, dincolo de orice așteptări, pentru Complexul Astronomic
Baia Mare. În ciuda faptului că redeschiderea planetariului pentru public, prin inaugurarea noului
proiector stelar Zeiss ZKP4 s-a produs doar la jumătatea lunii martie 2015, datele statistice de vizitare
sunt uluitoare, dublând efectiv numărul de vizitatori ai anului 2014, reprezentând un record și în
raport cu ultimii 5 ani, considerând raportul eficiență – intenție de promovare.
Numărul total de vizitatori – 15.158 persoane – care au trecut pragul instituției noastre în
perioada 17 martie – 23 decembrie 2015, are ca suport numărul de tichete cu plată sau gratuite care
au fost distribuite în cadrul turului de vizitare al Complexului Astronomic Baia Mare sau cu ocazia
diverselor activități cultural educative și științifice organizate. Pentru o mai clară departajare față de
anii anteriori, putem menționa că alți aprox. 500 de vizitatori au parcurs un tur de vizitare minimal cu
2 expoziții și o prezentare digitală în sala multimedia, până la momentul redeschiderii oficiale din 15
martie – vizitatori pe care nu îi contabilizăm în statistica generală, întrucât au beneficiat de servicii
minimale.
Din totalul de 15.158 vizitatori, 10.689 au fost copii, 4.766 au fost adulți (dintre care 308
turiști străini). Din același total de 15.158 de vizitatori, 8450 au fost vizitatori cu plată, iar 6.713
vizitatori cu acces gratuit. Un număr de peste 10.247 de vizitatori au parcurs întregul tur de vizitare al
Complexului Astronomic, reprezentând spectacolul de planetariu și expozițiile deschise.
Evenimentele speciale, culturale, educative, științifice – organizate de instituția noastră – s-au
bucurat de prezența a aproape 5.000 de participanți.
Cele mai importante evenimente desfășurate pe parcursul anului 2015 au fost următoarele:
•

•

•
•

•

”Stele vechi în haine noi” (17-21 martie 2015): Inaugurarea celui mai modern planetariu din
România și Europa de Sud-Est, în cadrul unui eveniment cu participare internațională
(reprezentanți de frunte Zeiss Germania și parteneri ai proiectului pl@NETour din Ucraina,
eveniment cu mai multe manifestări succesive și demonstrații pentru oficialități locale și
parteneri, pentru profesori, educatori și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean
Maramureș, pentru mass-media, pentru colegii de la instituții similare din România
(planetarii, observatoare astronomice, asociații astronomice) și pentru colegii de la alte
muzee și instituții culturale din Baia Mare și Maramureș. Această inaugurare a reprezentat
acel ”momentum” de renaștere, de reinventare a Complexului Astronomic Baia Mare ca unul
dintre cele mai importante obiective turistice din Baia Mare, din județul Maramureș, din
România și nu numai;
Invitație la ”Eclipsa de Soare” din 20 martie 2015 – eveniment asociat inaugurării, cu
observații astronomice asupra eclipsei de soare, la care au participat peste 2000 de elevi,
copii și adulți, care au fost întâmpinați cu un telescop și sute de filtre solare. In plus eclipsa a
fost simulată și în cupolă, cu noul echipament de planetariu;
Vernisajul (pe 17 martie, în cadrul inaugurării) expoziției de fotografie ”Momente
Solare”,fotografii de Ilie Tudorel, expoziție dedicată ”Anului Internațional al Luminii – 2015”;
Săptămâna ”Școala Altfel la Complexul Astronomic Baia Mare” (7 – 10 aprilie 2015),
eveniment cu participare în baza unei programări anterioare, a reprezentat, de asemenea o
ocazie uluitoare de a prezenta pentru mai mult de 2.000 de elevi și profesori, cerul înstelat,
constelațiile și obiectele din cerul de adâncime, așa cum nu le-au mai văzut niciodată;
HUBBLE-25: Pe 23 aprilie 2015, în cadrul unui eveniment de importanță internațională,
sincron cu multe țări din Europa și alte continente, a fost dezvelit oficial printul aniversat –
Hubble 25 ani în spațiul cosmic, un poster gigant, instituția noastră fiind unicul centru
aniversar din România, în cadrul unui eveniment global organizat de NASA/ESA.
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Cei peste 500 de participanți la acest eveniment, în mare parte public tânăr, au putut vizita și
expoziția digitală multimedia HUBBLE-25, pregătită de noi pentru a marca cele mai importante
descoperiri ale acestui instrument științific extraordinar de pe orbita Terrei, dar au fost
întâmpinați cu propuneri de activități creative și artistice – desene pe asfalt, modelaj de avioane
și elicoptere de hârtie – concursuri cu premii și multă distracție.
•

•

•

•

•

•

În cadrul ”Zilelor Maramureșului”, eveniment organizat de Consiliul Județean Maramureș,
ziua de 8 mai 2015 a fost dedicată ”Constelațiilor Românești Tradiționale”, manifestarea
constând în vizitarea gratuită a expozițiilor, adaptarea spectacolului de planetariu pentru
evidențierea celor mai importante constelații populare românești, dezbateri, prezentări și
video-proiecții privind constelațiile populare românești și alte minorităților naționale, ca
simboluri identitare, iar către seară – observații astronomice în curtea planetariului. La
această manifestare au fost prezenți peste 300 de participanți;
”Noaptea Muzeelor” din 16 mai 2015, de la Complexul Astronomic Baia Mare, a fost unul
dintre cele mai spectaculoase evenimente ale anului, promițând publicului observații
astronomice, astro-cinema în aer liber, ateliere creativ-artistice, concursuri cu premii,
spectacole gratuite de planetariu, cosmo-poezie sub cerul înstelat, improvizații muzicale,
vizitarea expozițiilor permanente și temporare și un spectacol de lumini și lasere. Noaptea
Europeană a Muzeelor este de asemenea un eveniment de importanță internațională, fiind
organizat de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța și girat de UNESCO și Consiliul
Internațional al Muzeelor. La nivel național organizatorul a fost Rețeaua Națională a
Muzeelor. Bucurându-se de colaborarea unor parteneri apropiați din partea Palatului Copiilor
și Centrului de Excelență în Astronomie al Colegiului Național ”Vasile Lucaciu”, precum și a
unor artiști și performeri liber profesioniști, acest program cultural, artistic, ludic și științific
organizat de instituția noastră s-a bucurat de prezența a peste 1.400 de participanți,
evenimentul fiind parțial transmis live în mediul virtual (internet) prin aportul domnului
Adrian Vezentan;
Zilele culturale ale Municipiului Baia Mare au fost marcate la Complexul Astronomic Baia
Mare prin organizarea pe 29 mai 2015, între orele 21.00 – 24.00 a unei ”serate” astronomice,
cu totul speciale la care au participat câteva zeci de persoane, o vizită gratuită cu mașina
timpului în trecut, în anul 1329 – anul atestării documentare a Băii Mari, cu promisiunea și a
unei sesiuni de observații astronomice asupra Lunii și planetelor Jupiter – Saturn, neonorată
însă, datorită condițiilor meteo nefavorabile;
Inaugurarea la Ujgorod (Ucraina) a planetariului digital, în cadrul proiectului internațional
pl@NETour. Participarea delegației de la Complexul Astronomic, echipa de proiect partener
1, și a reprezentanților implementatorului de proiect – Consiliul Județean Maramureș la
inaugurarea planetariului de la Ujgorod (21 – 22 mai 2015), a avut valoarea unui important
schimb de experiență, laboratorul de cercetări spațiale al Universității de acolo având dotări
vechi, dar superioare ca putere, celor din România, iar ca tematică a cercetării vizează studiul
asupra sateliților orbitali artificiali, dar și asupra asteroizilor din cadrul programului NEO;
ASTRO-MANIA LA COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE – program educațional de vacanță
pentru elevi și preșcolari, desfășurat în perioada 18 – 30 iulie 2015: un curs intensiv și
interactiv de introducere în astronomie, armonizat cu aplicații, demonstrații practice, jocuri
pe echipe, filme documentare, experimente de gândire, modelaj și desen, cu media de
participare 40 persoane/zi, timp de nouă zile. Programul a fost adaptat pentru a permite și
însoțitorilor să primească informații și să fie ghidați de copii, beneficiind de accesul gratuit la
spectacole de planetariu și la anumite activități;
Zilele Constelațiilor Românești Tradiționale la Festivalul Castanelor 2015: 24 – 25
septembrie 2015: concurs de cosmo-poezie, concurs de desene, raliu cu mașinuțe
teleghidate și observații astronomice. Doar câteva zeci de vizitatori nu s-au lăsat speriați de
vremea de afară și au participat la acțiunea noastră.
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•

•

•

•

Masă rotundă pentru evaluarea rezultatelor proiectelor transfrontaliere implementate în
cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră ENPI HUSKROUA 2007 – 2013 și
discutarea viitoarelor proiecte (13 octombrie 2015). Manifestarea, organizată cu ocazia
”Zilei Cooperării Europene” a fost, de asemenea un bun prilej de a evidenția succesul
proiectului pl@NETour în aria cooperării transfrontaliere și beneficiile pe termen lung ale
acestei colaborări România – Ucraina în domeniul turismului științific;
Atelierul mobil de astronomie – observații astronomice demonstrative, pentru diverse
segmente de public, în punctele libere de poluare luminoasă selectate prin proiectul
pl@NETour (5 – 6 noiembrie 2015), la Ocna Șugatag și Rohia. Peste 100 de participanți.
Festivitățile de închidere ale proiectului pl@NETour (25 – 27 noiembrie 2015), la Complexul
Astronomic Baia Mare, manifestare cu participare internațională, prin partenerii din Ucraina
și reprezentanți la nivel înalt ai programului ENPI al Uniunii Europene. Au avut loc dezbateri,
prezentări ale rezultatelor proiectului în realizarea tuturor partenerilor implicați, s-au făcut
deplasări și demonstrații astronomice în centrele pl@NETour din teren, au avut loc întâlniri
cu reprezentanți ai agențiilor de turism și ai pensiunilor turistice din regiune;
”În căutarea stelei Crăciunului” la Complexul Astronomic Baia Mare, activitate realizată în
17 decembrie 2015, înscrisă în programul ”Crăciun în Maramureș”, derulat sub egida
Consiliului Județean Maramureș – a fost activitatea dinainte de a trage linie peste an
spectaculos și a constat dintr-un spectacol de planetariu personalizat, pornind de la legenda
celor trei ”magi” ilustrată în evanghelia după Matei, descifrând împreună cu cei 150 de
participanți la activitate, care ne-au colindat, ipotezele științifice ale unui eveniment celest
major care să fi survenit în acele timpuri antice.

Tot în anul 2015, expoziția digitală multimedia ”Constelații Românești Tradiționale”, un produs
cultural științific cu un format unic la nivel național și nu numai, a fost îmbogățită lingvistic, prin
adăugarea versiunii audio în limba engleză, în cea norvegiană și în cea ucraineană.
De asemenea, pentru a accesibiliza la maxim spectacolul de planetariu pentru turiștii străini, a
fost realizată o versiune audio integrală a ghidajului în cupolă, în limba engleză, asociată unui
spectacol semi-automatizat, produs ce a fost testat și implementat cu succes în anul 2015.
Tot în anul 2015 a fost prezentată la Complexul Astronomic Baia Mare expoziția ”Universul Meu
III”, cu lucrările artistice câștigătoare ale concursului școlar național cu același nume, derulat în acest
an. Fără doar și poate, universul ilustrat, intuit, înțeles și reprezentat de copii – în această expoziție
cu zeci de lucrări – reprezintă chintesența ”lucrurilor minunate” care s-au întâmplat în acest an la
planetariul băimărean, pentru că evidențiază colaborarea foarte strânsă între instituția noastră și
mediul școlar și, mai ales, interesul formidabil suscitat în mintea și sufletele copiilor de misterele
cosmosului.
Anul 2015 a adus pentru instituția noastră și echiparea cu un telescop ultra-performant
pentru observații nocturne și demararea unui program de observații astronomice de zi (asupra
Soarelui), printr-un instrument la fel de sofisticat, precum va fi și ”stația de meteori”, care va
monitoriza cerul orașului nostru și va măsura cadența ”stelelor căzătoare”. Și nu în ultimul rând, anul
2015 a adus și amenajarea unei biblioteci de specialitate a instituției, cu un fond de carte în
dezvoltare și amenajarea prin transformare a altui spațiu existent, pentru activități educaționale
speciale și video-proiecții 2D și 3D, care va fi dat în folosință la începutul anului următor.
Desigur, fără pretenția de a fi surprins în acest text, pe de-a întregul, activitatea de
specialitate realizată în acest an, toate aceste realizări pe care, cu modestie, le dăm publicității, se
datorează în special interesului publicului pentru proiectele și programele noastre, colaboratorilor
apropiați și mai îndepărtați, sprijinului acordat de Consiliul Județean Maramureș și dorinței noastre
de a demonstra că anul 2015 a reprezentat ”un nou început” pentru Complexul Astronomic Baia
Mare. Un (nou) început foarte bun.
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ANUL 2016 LA COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE
Complexul Astronomic Baia Mare a traversat în anul 2016 o perioadă deosebit de favorabilă,
în ceea ce privește audiența sa generală, numărul total de vizitatori, raportul dintre vizitatorii cu plată
și cei cu accesul gratuit, precum și participarea largă a publicului la o serie de evenimente
spectaculoase oferite de instituția noastră.
Astfel, din numărul total de vizitatori care au trecut pragul Complexului Astronomic Baia
Mare, anume 15.293, publicul adult a reprezentat 6.301 vizitatori, iar publicul tânăr și foarte tânăr
(copii, elevi, studenți), un număr de 8.992 vizitatori. În cadrul publicului adult este cuantificat și
numărul de 238 de vizitatori străini. În ceea ce privește raportul accesului cu plată versus gratuitate,
9.919 vizitatori au accesat cu plată serviciile oferite de Complexul Astronomic Baia Mare, iar 5.374
vizitatori au beneficiat de gratuitate, în special cu ocazia unor evenimente specifice organizate sau
promovate de instituția noastră (vernisaje, ateliere educaționale, sesiuni de observații astronomice).
Raportat la spațiul de expunere culturală, aceste date ilustrează valoarea, calitatea și interesul
deosebit al publicului pentru cel mai modern planetariu public din România, ca obiectiv cultural
turistic băimărean și maramureșean – fiind considerat ca unul ce trebuie neapărat vizitat (opinia
publicului exprimată prin comentarii online și impresii din Cartea de Impresii a instituției). Relativ la
programul de fidelizare al instituției, raportul statistic evaluează o rată de participare multiplă la
evenimentele anului 2016 pentru 2.500 de vizitatori și o rată multianuală de revenire pentru 38% din
totalul vizitatorilor.
Complexul Astronomic Baia Mare menține o bună comunicare cu publicul său via Internet,
prin intermediul celor patru website-uri (planetariubm.ro, crt-ro.com, planetour.ro, planetour.net)
pe care le gestionează, concretizate per total în anul 2016, printr-un număr de 85.463 vizualizări de
pagini, 46.490 de vizitatori ai paginilor de mai sus și 84 de articole publicate.
Popularizarea astronomiei și activităților desfășurate la Complexul Astronomic Baia Mare a
fost optimizată prin promovarea proprie specifică pe cele trei pagini consacrate pe rețeaua de
socializare facebook, portofoliul cuprinzând pagina /planetariubaiamare – cu 1774 aprecieri de
pagină, 1740 urmăritori și 234 de postări publicate în 2016, pagina /planetariul – cu 6016 aprecieri de
pagină, 5992 urmăritori de pagină și 312 postări publicate și pagina /crtrocom (dedicată programului
Constelații Românești Tradiționale), cu 794 aprecieri de pagină, 740 urmăritori de pagină și 34 de
postări. Portofoliul de imagine cuprinde și pagina oficială a instituției pe Twitter, Scribd și Youtube.
Principalele activități cu publicul derulate de Complexul Astronomic Baia Mare în anul
2016, în rezumat au fost:
•

•

•

•

9 martie 2016: Conferința de presă cu ocazia lansării proiectului ”Cerul în Mâinile Tale”,
proiect clasat pe primul loc la aria patrimoniu cultural imaterial, în cadrul apelului de proiecte
lansat de Administrația Fondului Cultural Național, cu finanțare nerambursabilă de 48.580
lei. Un proiect în premieră națională care permite nevăzătorilor să se apropie de acest
domeniu fascinant: astronomia. Acest proiect de succes a fost derulat în perioada februarie –
noiembrie 2016;
18 – 23 aprilie 2016: programul ”Școala Altfel” a presupus gestionarea unui flux major și
dinamic de vizitatori școlari prin multiplă ofertare, cum a fost cazul prezentării în noua sală
studio multimedia a expoziției ”Sistemul Solar – Forme și culori”, organizată în colaborare cu
clasa a II-a B de la Școala George Coșbuc, expoziție de machete tridimensionale ale sistemului
solar realizate de școlarii îndrumați de Prof. Înv. Primar Alina Bozga și prin proiecție de filme
documentare tematice;
6 – 8 mai 2016: ”Maramureșul mai aproape de stele” – acțiune organizată cu prilejul ”Zilelor
Maramureșului” – demonstrații astronomice gratuite în planetariu și vizitarea gratuită a
expozițiilor;
7 mai 2016: atelierul de astronomie mobilă a permis observarea caracteristicilor Soarelui
prin intermediul unor telescoape special echipate, în expoziția în aer liber a Muzeului de
Etnografie și Artă Populară Baia Mare;
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•

•

•

•
•

•

•

•

9 mai 2016, între orele 14.00 – 20.00 Complexul Astronomic Baia Mare a organizat o sesiune
de observații astronomice cu ocazia evenimentului astronomic: Tranzitul planetei Mercur
prin fața discului solar. La observații au participat peste 250 persoane, dintre care
menționăm două clase de elevi de la Școala cu clasele I-VIII Dumbrăvița, evenimentul fiind
realizat cu colaborarea Centrului de Excelență în Astronomie al Liceului ”Vasile Lucaciu” Baia
Mare și Astroclubului SARM Sighet.
11 mai 2016: VERNISAJUL EXPOZIȚIEI ”CERUL ÎN MÂINILE TALE”. Organizarea expoziției a
presupus realizarea unor elemente subsecvente expoziției digitale multimedia ”Constelații
Românești Tradiționale”, cum ar fi elementele de mână curentă, realizarea unor globuri cu
constelații în relief, afișul și planșele tactile cu suport de scriere Braille, atașarea unor
elemente inspirație olfactivă, adaptarea conținutului audio-video prin simplificare și
descriere audio etc. Acest proiect și expoziția multisenzorială ”Cerul în Mâinile Tale” se
datorează colaborării cu Asociația Nevăzătorilor din România – filiala Maramureș, asociația
voluntarilor TEAM for Youth, firma specializată în elementică pentru nevăzători BAUM
Engineering și finanțatorului – Administrația Fondului Cultural Național. ”Cerul în Mâinile
Tale” este – un proiect inițiat de Complexul Astronomic Baia Mare și Asociația ACCES, fiind a
doua reinventare a expoziției Constelații Românești Tradiționale – un demers inițial din anul
2011.
21 mai 2016: NOAPTEA MUZEELOR LA COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE. Eveniment
organizat în parteneriat cu Palatul Copiilor Baia Mare, Asociația ”Team for Youth” și Centrul
de Excelență în Astronomie al Colegiului ”Vasile Lucaciu”, eveniment cu peste 2.800 de
participanți, care au beneficiat de acces gratuit. La eveniment, vedeta serii a fost o lunetă
identică în putere cu prima lunetă folosită în premieră de Galileo Galilei pentru observații
asupra Lunii, iar alături de spectacolele de planetariu, filme documentare, vizitarea
expozițiilor și observațiile astronomice, atelierul educațional organizat în curte a oferit
copiilor posibilitatea de a se exprima creativ și recreativ. Acest eveniment cu caracter
internațional este gestionat în România de RNMR, iar pe plan local, turul instituțiilor culturale
a fost promovat de boardul proiectului Baia Mare – Capitală Culturală Europeană;
1 iunie 2016: PLANETARIUL COPIILOR – program special cu acces gratuit pentru copii și o
serie de surprize tematice;
5 – 28 iulie 2016: ASTROMANIA – program educațional de vacanță – instructiv, interactiv și
recreativ: 398 de participări, cu o medie zilnică de 26 participanți. Curs intensiv de
astronomie, tehnică și tehnologie astronomică, astronautică, astrofizică și etno-cosmologie
pentru copii (cu vârsta între 7 – 15 ani);
9 iulie 2016: Expoziția de lucrări artistice școlare ”Universul Meu” (ediția a IV-a) prezentată
la Complexul Astronomic Baia Mare. O selecție a celor mai valoroase lucrări artistice realizate
de elevi de la mai multe instituții de învățământ din România, în cadrul unui concurs național
cu același nume, expresie obiectivată a unui proiect educațional național de stimulare prin
artă a interesului pentru această știință extraordinară, astronomia. Organizatori:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Casa Corpului Didactic Maramureş, Complexul
Astronomic Baia Mare, Fundaţia de Voluntari Somaschi, Centrul Comunitar Francisc de Assisi
Baia Mare şi Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”. Coordonatorii acestui proiect sunt
prof. înv. primar Lăcrămioara Hosciuc şi prof. înv. primar Cristina Şinf. Au participat la
concursul naţional 554 de lucrări înscrise de 77 de şcoli din 30 de judeţe, sub îndrumarea a
133 de cadre didactice.
16 septembrie 2016: ECLIPSA DE LUNĂ ÎN PENUMBRĂ – OBSERVAȚII ASTRONOMICE LA
PLANETARIU, între orele 20.00 – 14.00. Fenomen astronomic rar (prior 2010, 2012 și 2013) la
care au participat 247 de vizitatori interesați de eveniment.
24 septembrie 2016 MARATON ASTRONOMIC LA SĂRBĂTOAREA CASTANELOR: PROGRAM:
9.00 – 22.00. Accesul gratuit pentru spectacolele de planetariu și vizitarea expozițiilor:
“Sistemul Solar”, “Hubble Anniversary Print”, “Universul Meu”, “Constelaţii Româneşti
Tradiţionale”.
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29 noiembrie 2016: vernisajul expoziției ”BRUXELLES VĂZUT PRIN OCHII UNUI COPIL” –
EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII. EXPUNE: FANGLI DARIA. Expoziție premieră în România în
anticiparea aniversării în 2017 a unui deceniu de la intrarea României în Uniunea Europeană.
Parteneriat cu Ilie Tudorel – coordonator club de fotografie.
11 mai – 31 decembrie 2016 ITINERĂRI ÎN ȚARĂ ALE EXPOZIȚIEI ”CERUL ÎN MÂINILE TALE”:
o BÂRLAD: Expoziția tactilă ”Cerul în Mâinile Tale” a fost găzduită cu entuziasm de
către Muzeul ”Vasile Pârvan” din Bârlad, în perioada 20 mai – 12 iunie 2016, fiind
vizitată de peste 700 persoane, dintre care 30 de nevăzători. Expoziția a fost deschisă
cu prilejul ”Zilelor Culturale ale Bârladului”, în ziua de 20 mai, în contextul unei
sesiuni de comunicări științifice, fiind apreciată pozitiv de către cei 40 de invitați și cei
30 de nevăzători din cadrul Asociației Nevăzătorilor din România, filiala Vaslui. La
vernisaj, din partea planetariului băimărean au participat Ovidiu Ignat – director și
Mircea Lițe – manager al proiectului CIMT.
o CLUJ NAPOCA: Expoziția ”Cerul în Mâinile Tale” a fost găzduită în ziua de 28 mai 2016
de către ”Liceul Special pentru deficienți de vedere” din Cluj, eveniment la care au
participat peste 60 persoane nevăzătoare sau cu deficiențe grave de vedere.
Cabinetul de informatică al liceului s-a transformat pentru o zi într-o fereastră
deschisă spre Univers pentru persoanele nevăzătoare. Cu bunăvoința dlui prof. Dan
Uza.
o CONSTANȚA: În 23 iunie 2016 la Complexul Muzeal de Științele Naturii din
Constanța, prin intermediul Planetariului – a fost deschisă expoziția tactilă ”Cerul în
Mâinile Tale”, la vernisaj participând peste 40 de persoane, dintre care 20
nevăzătoare. Până la închiderea expoziției, pe 20 septembrie – această expoziție a
fost accesată de peste 30.000 de vizitatori, dintre care 264 nevăzători, unii sosiți din
Bacău, Harghita, Brăila și București special pentru a atinge cerul cu mâinile.
o CRAIOVA: Muzeul Olteniei din Craiova a găzduit, de asemenea, expoziția tactilă
”Cerul în Mâinile Tale”, în perioada 6 octombrie – 3 noiembrie, care a fost vizitată de
peste 550 de persoane, dintre care 30 nevăzători.
o GALAȚI: CERUL IN MAINILE TALE – EXPOZITIE TACTILA PREZENTATĂ LA COMPLEXUL
MUZEAL DE ȘTIINȚELE NATURII (25 NOIEMBRIE – 25 DECEMBRIE 2016)
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ANUL 2017 LA COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE
Anul 2017 a adus mai multe premiere la Complexul Astronomic Baia Mare. Astfel, în acest an,
în ciuda personalului restrâns (față de nevoile existente), instituția noastră a derulat cu succes două
proiecte de anvergură națională, co-finanțate de Administrația Fondului Cultural Național, în paralel
cu creșterea susținută a numărului de vizitatori ai planetariului, expozițiilor existente și dezvoltarea
de activități educaționale aplicative în cadrul unor programe anuale sau de lecții tematice, la cerere.
Trendul de creștere masivă a numărului de vizitatori, de la an la an, odată cu noua/vechea
identitate asumată de instituție de sine stătătoare din 2014, în directa subordonare a Consiliului
Județean Maramureș și modernizarea facilităților existente (cel mai modern planetariu public din
România, prima expoziție digitală multimedia din România, prima expoziție astronomică
multisenzorială din România, primul planetariu pentru nevăzători din România, cinematronul 3D –
pentru lecții tematice de astronomie, modernizarea gardului și zonei de acces din curtea instituției,
îmbogățirea fondului de carte etc.) s-a transpus și mai vizibil, în acest an, în răsturnarea raportului
între vizitatorii cu plată și cei cu acces gratuit.
Astfel, numărul total de vizitatori în anul 2017 la sediul Complexului Astronomic Baia Mare a
fost de 20.117, față de 15.293 în anul 2016. În 2017, numărul biletelor vândute a fost 14.800, față de
9.919 în 2016. Raportat la numărul total al vizitatorilor, 13.000 de tichete cu plată au fost distribuite
pentru copii, școlari, studenți și pensionari, iar 1.800 tichete cu plată au fost distribuite adulților. Din
numărul vizitatorilor cu acces gratuit (5.317), 2.000 de vizitatori au participat la Noaptea Muzeelor,
iar 3.317 au participat gratuit la alte activități cu publicul.
În 2017, din numărul total de vizitatori, 437 au fost vizitatori străini (față de 238 în 2016),
9.750 de vizitatori reprezintă public local din Baia Mare, 3.813 vizitatori reprezintă public local
județean, iar 6.117 reprezintă vizitatori sosiți din alte regiuni ale României.
Și în ceea ce privește audiența online a Complexului Astronomic Baia Mare, deținem date
interesante, care susțin trendul de creștere al popularității instituției noastre. Astfel, pe website-ul
principal al instituției, în anul 2017 am înregistrat 92.973 accesări de pagină, față de 79.263 în 2016,
68.638 în 2015 și 40.004 în 2014. Astfel media vizitelor zilnice pe website a fost în anul 2017 de 257,
față de 217 în 2016, față de 188 în 2015, față de 110 în 2014. Nu vom uita să menționăm și numărul
vizitatorilor de pe site-urile de proiecte din portofoliul online al CABM (www.crt-ro.com și
www.planetour.ro ): 28.413 vizitatori internauți. Portofoliul online al CABM cuprinde și 3 pagini
diferite pe rețeaua Facebook.com, 1 pagină pe rețeaua Twitter, 1 pagină pe rețeaua Scribd.com, 1
pagină pe platforma de conținut video Youtube.com și două pagini de prezentare via Google Acces.
Publicațiile tipărite de Complexul Astronomic Baia Mare în 2017 au fost următoarele:
• Anuarul de astronomie populară al Complexului Astronomic Baia Mare;
• Planisferă (hartă stelară) cu subliniere constelații românești tradiționale;
• Ghidul muzeografului pentru proiectul ”Cerul în Mâinile Tale II – planetariu pentru
nevăzători”
• Calendar mural pentru 2018 – Simboluri astrale în arhitectura populară din Maramureș;
• Publicație electronică – ghid audio – planetariu pentru nevăzători.
Proiectele (cu anvergură națională) realizate cu atragere de finanțare de la Administrația Fondului
Cultural Național au fost:
•
•

Cerul în Mâinile Tale II – planetariu pentru nevăzători;
Anuarul de Astronomie Populară al Complexului Astronomic Baia Mare.
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Aceste date, menționate mai sus, reprezintă
un sumar al activităților derulate de Complexul
Astronomic Baia Mare în anul 2017, în care este mai
mult decât vizibilă creșterea audienței instituției
noastre, a interesului publicului pentru astronomie –
pentru cultură și știință – și poziționarea CABM ca
unul dintre cele mai accesate obiective de interes
turistic din Baia Mare și Maramureș. În plus,
proiectele cu anvergură națională s-au tradus în
parteneriate cu instituții importante din România, și
au reușit, ca urmare, să asigure o promovare
națională și internațională pentru imaginea
Complexului Astronomic Baia Mare.
Vom reveni cu mai multe amănunte
interesante despre cum a fost acest an la Complexul
Astronomic Baia Mare. Anul 2019 este deja foarte
aproape, așa încât putem porni numărătoarea inversă
pentru jubileul de 50 de ani de la înființarea instituției
noastre, în 1969 – când la Baia Mare era inaugurat
primul planetariu public din România și care, timp de
50 de ani a fost, este și va fi – unicul planetariu public
din zona Transilvaniei.
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ANUL 2018 LA COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE

Cele două evenimente principale, care au marcat
acest an, la sediul din str. George Coșbuc, făcând abstracție
de dispariția dintre noi a bunului coleg Mircea Lițe, au fost
”Noaptea Muzeelor” din seara de 19 mai și programul
educațional Astromania, derulat în luna iulie.
Dacă ”Noaptea Muzeelor”, prin programul Cosmos, a
scos din case peste 2.000 de participanți la evenimentul
organizat de Complexul Astronomic Baia Mare – pentru
spectacole de planetariu, vizitare expoziții, observații
astronomice și ateliere creative-educative (parteneri
Asociația Team4Youth, Centrul pentru Excelență în
Astronomei al Colegiului Național ”Vasile Lucaciu”, Andrei
Avram – muzeolog), programul educațional Astromania
(derulat în perioada 3-27 iulie) a reiterat succesul anilor
trecuți, scoala micilor inventatori atrăgând peste 152 de copii
care au participat zi de zi la activitățile taberei de știință, la
care – o contribuție importantă – alăturat echipei de
specialiști ai planetariului, a avut-o domnul Andrei Avram.
Numărul total al prezențelor înregistrate la acestă a patra
ediție a fost de 519.
Astronomia este prima dintre științele umanității, iar
OMUL din prima clipă când și-a ridicat ochii spre cer, a căutat
răspunsuri esențiale la întrebările sale despre Univers și
despre locul său în univers. A dorit să înțeleagă mecanica
cerului și pentru aceasta a inventat ceasuri solare, a observat
cu atenția mișcările planetelor și a Soarelui pe cer, cometele
și alte obiecte exotice, a dorit să vadă în profunzimea
spațiului cosmic și pentru aceasta a inventat telescopul iar –
mai apoi – a dorit să poată zbura în spațiul cosmic, iar pentru
aceasta, de la roată și până la cele mai sofisticate computere
de la bordul navelor spațiale, este o întreagă saga de invenții
semnificative care au pus lumea în mișcare utilizând forța
apei, a aerului, a luminii, a magnetismului, a aburului și multe
alte forțe, iar ultimul secol a permis umanității prin
aeronautică depășirea barierei spațiului terestru, ci și
ancorarea atenției umanității spre cele mai profunde
adâncimi ale universului observabil și importante descoperiri
cosmologice ce ne aduc foarte aproape de acele răspunsuri
esențiale ale unor întrebări ancestrale.
Școala micilor inventatori a pus în practică acțiunea
acestor forțe, demonstrând cu ajutorul unor machete tehnice
interactive modul în care funcționează mașinăriile cele mai
complicate, care fie produc energie prin interacțiune cu
mediul, fie produc lucru mecanic din interacțiunea cu energii
exterioare.
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EXPOZIȚII ITINERATE DE COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE - 2018
La momentul deschiderii sale în 2012, ca urmare a unui proiect co-finanțat de Administrația Fondului
Cultural Național, expoziția ”Constelații Românești Tradiționale” era prima expoziție digitală multimedia din
România, fiind doar la Baia Mare vizitată de peste 200.000 de vizitatori. De-a lungul timpului expoziția a fost
prezentată, cu diverse ocazii și în formule diferite, având desigur și o serie de continuări, sub forma unui
simpozion național – în 2013, prin care Baia Mare timp de o săptămână a devenit capitala astronomiei
românești și în contextul a două proiecte adiacente, cu anvergură națională, care au transpus expoziția în
limbaj tactil și multi-senzorial în 2016 (”Cerul în Mâinile Tale – expoziție tactilă de astronomie pentru
nevăzători) și sub forma unui planetariu pentru nevăzători în 2017, împreună cu diverse publicații dedicate –
precum Manualul Ghid pentru muzeografi, Anuarul de Astronomie Populară al Complexului Astronomic Baia
Mare, planisfere speciale distribuite gratuit, aplicații interactive pentru telefoane mobile ș.a.m.d.
De-a lungul timpului, Expoziția digitală multimedia ”Constelații Românești Tradiționale” a fost
prezentată în multe locații din țară, la Baia Mare, Sighet, Satu Mare, Negrești-Oaș, Craiova, Constanța, Pitești,
București, Sibiu, Bârlad, Suceava, Galați, Târgoviște, Bacău, Cluj Napoca, Timișoara, Hunedoara, Oradea și Carei.
Pentru că acest demers își asumă o anvergură națională, expoziția ”Constelații Românești Tradiționale” va fi
itinerată pe viitor în multe alte locații din țară și străinătate.
La sârșitul anului trecut, expoziția digitală multimedia ”Constelațiații Românești Tradiționale” era una
dintre atracțiile prezentate la Miercurea Ciuc în cadrul unui festival de astronomie organizat de Asociația
”Ucenicul Astronom” în cadrul Palatului Administrativ, expoziție găzduită între 8 decembrie 2017 – 25 ianuarie
2018.
Anul 2018, ca și alte inițiative similare din anii anteriori, a fost marcat de colaborarea Complexului
Astronomic Baia Mare, cu artistul fotograf Ilie Tudorel, prin Asociația ”Millennium”, sub forma unui duplex
expozițional itinerant, căruia expoziției ”Constelații Românești Tradiționale” i s-a adăugat o expoziție de
fotografii ”Semnele Ceriului”, un proiect fotografic menit să promoveze cele mai importante reprezentări ale
simbolisticii astrale în arhitectura tradițională din România. Cele două expoziții, care s-au completat dinamic au
reprezentat atracții formidabile pentru publicul vizitator din locațiile în care acest duplex a fost prezentat.
La 1 februarie 2018, în Galeria de Artă a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Satu Mare, era vernisat duplexul expozițional dedicat Anului European al Patrimoniului Cultural,
cuprinzând cele două expoziții ”Constelații Românești Tradiționale” și ”Semnele Ceriului” – expoziția de
fotografii propusă de Ilie Tudorel. Expoziția duplex a fost găzduită la Satu Mare timp de două săptămâni.
Fotografiile prezentate pe simeze sunt mai ales reprezentări sculptate ale Soarelui, Lunii sau stelelor prezente
pe biserici, case, mobilier sau porți tradiționale din toate zonele României. Toate aceste simboluri conferă o
estetică și un sens ascuns tuturor obiectelor și monumentelor pe care apar.
În perioada 21 februarie – 31 martie 2018, Muzeul Cetății și Orașului Oradea a găzduit această
frumoasă expoziție itinerantă comună ”Semnele Ceriului” și ”Constelații Românești Tradiționale”. Simbolurile
sunt componente ale unui limbaj universal, povești ancestrale codificate în semne imuabile difuzate universal.
Din vechime, simbolurile strămoşilor sunt prezente peste tot în lume constituind un liant multicultural şi un
limbaj universal al meşterilor sau artizanilor derivând din însăşi filosofia ancestrală a umanităţii.
Între 4 – 14 aprilie 2018, dubla expoziție ”Constelații Românești Tradiționale” și ”Semnele Ceriului” a
revenit acasă la Baia Mare, fiind etalată în Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu”.
În perioada 17 aprilie – 4 mai 2018, expoziția digitală multimedia ”Constelații Românești Tradiționale”
a fost itinerată la Timișoasa, fiind prezentată în colaborare cu Societatea Română pentru Astronomie Culturală,
în holul mare al Universității Timișoara.
În 9 mai 2018, de Ziua Europei, duplexul expozițional a ajuns și a fost prezentat la Negrești-Oaș, la
Muzeul Țării Oașului, în cadrul Galeriilor de Artă ”Dr. Mihai Pop”, ale muzeului. Cele două expoziții formează un
ansamblu unitar, sugerând o viziune populară complexă asupra cerului, articulată în simbolistică, arhetipuri
culturale, noțiuni de astronomie practică, povestiri interesante cu caracter etic etc., din care poate fi
reconstituită o panoramă incitantă a etosului românesc și a unor componente mai speciale ale patrimoniului
cultural material și imaterial. Expoziția a rămas la Negrești aproape o lună.
Între 10 iunie – 19 iulie 2018, Castelul Corvinilor din Hunedoara a fost gazda duplexului cultural inițiat
de Asociația Millenium și Complexul Astronomic Baia Mare, prin itinerarea în comun în diverse locații din țară și
străinătate a expoziției de fotografie ”Semnele Ceriului – fotografii de Ilie Tudorel” și a expoziției digitale
multimedia ”Constelații Românești Tradiționale”. Cele două expoziții se completează fericit într-un ansamblu
cultural, antropologic, ce consemnează sacralitatea ”sigiliilor” cu simboluri astrale aplicate decorativ sau cu

65

ANUARUL DE ASTRONOMIE POPULARĂ AL COMPLEXULUI ASTRONOMIC BAIA MARE

intenție apotropaică pe monumentele arhitecturii populare din lemn sau în arta decorativă, iar pe de altă parte
transcrie pe înțelesul tuturor viziunea tradițională asupra cerului și constelațiilor, cunoștințele practice de
astronomie practică și ritualică a poporului român, într-un dialog cu moștenirea culturală greco-romană ce
încadrează constelațiile standard, recunoscute de Uniunea Astronomică Internațională. Expoziția duplex,
găzduită de Castelul Corvinilor, este dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1918 și Anului European al
Patrimoniului Cultural, iar pentru Complexul Astronomic Baia Mare, această ”caravană expozițională”
prefațează jubileul instituției noastre care, în 2019, va aniversa 50 de ani de la inaugurarea sa în 1969, când
devenea primul planetariu public din România.
În sfârșit, itinerarea expoziției duplex a ajuns și la Carei, la parterul Castelului Karoly, unde a fost
prezentată între 5 octombrie – 5 noiembrie 2018.
La mijlocul lunii decembrie 2018, această expoziție itinerantă va fi prezentată – în acest format duplex
– la Complexul Astronomic Baia Mare, marcând deopotrivă Anul Internațional al Patrimoniului Cultural, Anul
Centenarului Marii Uniri și prefațând debutul anului semi-centenar al Complexului Astronomic Baia Mare.
Despre expoziția digitală mobilă (itinerantă) Constelații Românești Tradiționale:
Bolta cerească, cu puzderia ei de stele, a aprins imaginaţia oamenilor din momentul în care ei şi-au ridicat conştient ochii spre
cer. Cunoaşterea cerului, una din problemele de bază ale astronomiei de poziţie, înseamnă în primul rând cunoaşterea constelaţiilor, grupări
de stele cunoscute din vremuri imemoriale. Omul antic şi-a imaginat pe cer figuri ce reprezentau fiinţe şi obiecte legate de viaţa lui
cotidiană, de cultele religioase şi de diferitele fenomene ale naturii pe care nu şi le putea explica la momentul respectiv.
Fiecare popor, fiecare civilizaţie şi-a construit propria-i viziune asupra cerului, o imagine asupra bolţii cereşti care depindea
inevitabil de locul din care se privea spre cer şi de gradul de dezvoltare socialeconomică a poporului respectiv. Spre exemplu, cerul grecilor
abunda în eroi şi zeităţi, iar în cerul românesc ponderea cea mai mare o au constelaţiile pastoral-agrare, cele religioase sau istorice.
„Constelaţii româneşti tradiţionale” este un proiect al Complexului Astronomic Baia Mare început în anul 2012 şi îmbunătăţit de
la an la an. Intenţia noastră a fost aceea de a descoperi ce au văzut strămoşii noştri pe cer diferit de constelaţiile oficiale. Pe parcursul
documentării, am consemnat 39 de constelaţii româneşti, multe dintre ele identice cu cele recunoscute de Uniunea Astronomică
Internaţională. Mai exact, sunt 88 de constelaţii recunoscute oficial, 19 dintre ele regăsindu-se şi în mitologia românească, iar 20 de
constelaţii autohtone fiind originale, marcând exclusiv viziunea poporului român asupra cerului.
Varianta mobilă a expoziţiei, destinată itinerării, a apărut în anul 2017. Este vorba despre nouă standuri, pe care sunt dispuse
nouă monitoare. Pe fiecare monitor rulează în buclă povestea a patru sau cinci constelaţii. Fiecare monitor este dotat cu căşti pentru
ascultarea poveştilor fără a-i deranja pe ceilalţi vizitatori şi un afiş printat ce conţine informaţia existentă pe acel monitor. Mai multe
informaţii veţi găsi pe site-ul: www.crt-ro.com
Prezentare - Activitate artistică Ilie Tudorel
Ilie Tudorel este un artist fotograf din Baia Mare, judeţul Maramureş, România, născut în 9 octombrie 1961 la Ardud, judeţul
Satu Mare, România. Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici (UAP) filiala Baia Mare şi al Asociaţiei Internaţionale „Euro Foto Art”. Este
preşedinte al Clubului Foto-Video din cadrul O.N.G. Asociaţia „Millennium” din Baia Mare.
Artistul a fost prezent în 73 de expoziţii de artă fotografică, din care 27 de expoziţii personale şi 46 de expoziţii de grup în diverse
aşezăminte de cultură din România, Belgia, China, Polonia, Ungaria şi Ucraina. Această intensă activitate expoziţională a fost reflectată în
numeroase publicaţii editate în ţară şi în străinătate precum, şi în presa on-line. În anul 2015 a primit Premiul de excelenţă, acordat de
revista „Gazeta de Maramureş”.
Fotografiile sale au fost publicate în albumele de artă fotografică „Stilul de viaţă european în Transilvania de Nord”,
„Fotoetnografica”, „Dialog…”, revistele de cultură „Familia română”, „Cetatea literară”, „Porţile Nordului”, revista internaţională de turism
„BeTUI” şi săptămânalul „Zi de zi– Oradea & Bihor”, albumul turistic „Carei”, precum şi în numeroase cărţi.
Începând din anul 2011, a desfăşurat o intensă activitate în mediul on-line, unde a înfiinţat canalul video https://www. youtube.
com/user/maramuresguide, ce are ca scop promovarea zonei Maramureşului prin videoclipuri. În prezent, canalul video de pe youtube are
peste 473.000 de vizualizări din întreaga lume.
În 2013 a înfiinţat blogul de fotografie www. tudorphotoblog. blogspot. com ce are ca scop promovarea mesajului fotografic în
actul de cultură şi promovarea României, a Transilvaniei şi a Maramureşului în lume. Fotografiile prezentate au o calitate deosebită (HD) şi
subiectele conţin un înalt nivel de informaţie. Blogul de fotografie are peste 230 de albume foto şi o activitate intensă, având peste 140.000
de accesări de pe toate continentele. Tot din anul 2013 şi-a intensificat activitatea în domeniul artei fotografice. A susţinut mai multe stagii
de pregătire fotografică în domeniul fotografiei de arhitectură şi în domeniul fotografiei de natură şi peisaj la Academia Photo Romania. A
participat la trei tabere de creaţie în domeniul artei fotografice („Fotoetnografica” ediţia a XII-a şi ediţia a XIII-a şi Tabăra Internaţională
„EuroPhotoCamp – 2014”).
În prezent, lucrează la proiectele personale de artă fotografică pe care le-a iniţiat:
– proiectul fotografic „Momente Astrale” – expoziţie itinerantă
– proiectul fotografic „Viaţa în Transilvania de Nord”- expoziţie itinerantă
– proiectul „Simboluri Astrale în arhitectura şi arta tradiţională maramureşeană” – expoziție itinerantă
-proiectul „Semnele ceriului” – expoziţie itinerantă
– proiectele „Comorile României” şi „Zestrea României” – expoziţii.
De asemenea, a iniţiat şi continuă proiectele internaţionale de artă fotografică:
– proiectul „Maramureş – oameni şi locuri” – expoziţie internaţională itinerantă
– proiectul „EuroPhotoCamp” – organizare de tabere internaţionale de artă fotografică.
www.tudorphotoblog.blogspot.com

66

67

ANUARUL DE ASTRONOMIE POPULARĂ AL COMPLEXULUI ASTRONOMIC BAIA MARE

68

ANUARUL DE ASTRONOMIE POPULARĂ AL COMPLEXULUI ASTRONOMIC BAIA MARE

SIMBOLISTICA NUMELUI PLANETELOR
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SIMBOLISTICA NUMELUI PLANETELOR DIN SISTEMUL NOSTRU SOLAR:
ȘTIINȚĂ SAU COINCIDENȚĂ?
Ovidiu Dorin IGNAT
Data de 24 august 2006 a reprezentat un punct de referinţă în istoria astronomiei moderne.
Printr-o rezoluţie adoptată în acea zi, Uniunea Astronomică Internaţională (UAI) a modificat, practic,
structura sistemului nostru solar, prin introducerea unei noi categorii de obiecte cereşti,
numită planete pitice. Conform definiţiei, o planetă pitică orbitează în jurul Soarelui, are o masă
suficient de mare pentru a fi sferică, nu este satelitul altei planete şi nu a eliberat spaţiul cosmic din
vecinătatea orbitei sale. În urma acestei restructurări, sistemul nostru solar dispune, în acest
moment de opt planete mari (Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus şi Neptun) şi
cinci planete pitice (Ceres, Pluton, Haumea, Makemake şi Eris).
Cu siguranţă mulţi dintre noi cunoaştem încă din copilărie numele planetelor sistemului
nostru solar. Ne este, de asemenea, relativ uşor să constatăm că multe dintre ele poartă denumirile
zeităţilor din mitologia romană. Acest aspect este oarecum greu de înţeles, pentru că deşi civilizaţii
cum ar fi sumerienii, chinezii, grecii, egiptenii erau mult mai implicate în studierea cerului şi aveau
propriile lor nume pentru corpurile cereşti, totuşi cele care au răzbătut până la noi sunt de sorginte
romană. Dar de ce se numesc ele aşa cum se numesc? O fi având numele lor tangenţă cu
caracteristicile acestor corpuri ?

Figura 1. Sistemul Solar. Credit: NASA
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Să începem cu cea mai apropiată planetă de soare. Hermes sau Apollo pentru greci, Tir în
persană, Otaared la arabi, Suising în China sau Udu-idim-gu-ud în sumeriană, cea mai mică planetă a
sistemului nostru solar este totuşi cunoscută sub numele roman de Mercur. În mitologia romană
Mercur era mesagerul sau solul zeilor (echivalentul lui Hermes la greci), zeul cel mai iute de picior.
Dacă vom observa că planeta are cea mai rapidă mişcare de revoluţie (efectuează o rotaţie completă
în jurul Soarelui în 88 de zile terestre), asocierea de nume cu zeul roman e lesne de intuit. E de bun
simţ să presupunem că atât grecii cât şi romanii cunoşteau acest lucru.
În privinţa planetei Venus, lucrurile par a fi şi mai clare. Al treilea corp ca strălucire de pe
bolta cerească, după Soare şi Lună, planeta îşi merită din plin numele roman al zeiţei dragostei,
frumuseţii şi fertilităţii. Este, la propriu, cea mai fierbinte planetă a sistemului solar (462 0 C la
suprafaţă), are ziua mai lungă decât anul şi se învârte în jurul axei sale în sens retrograd, astfel că
soarele-i răsare la vest şi-i apune la est! Cu adevărat o planetă capricioasă, ea apare ca Aphrodita,
Hesperos sau Phosphoros (dacă era vizibilă dimineaţa sau seara) la greci, Zuhra la arabi, Naheed în
persană sau Nin-si-an-na în sumeriană.
În ceea ce priveşte planeta albastră, numele de Terra este cel mai des întâlnit. Terra Mater
sau Tellus Mater (Mama Pământ) era divinitatea romană ce personifica pământul. Numele ei era
asociat, de asemenea cu căsătoria, naşterea sau graviditatea. Denumirea de Pământ, folosită doar în
limba română, pare a proveni din latinescul „pavimentum” care însemna caldarâm sau drum pietruit.
În mitologia greacă, zeiţa Gaia (sau Gaea) întruchipa Pământul şi era considerată elementul
primordial din care au luat naştere toate celelalte lucruri. Alte nume pentru planeta noastră
sunt Erde la germani, Jorden (Jord sau Jorda) în ţările Europei nordice (Suedia, Norvegia,
Islanda), Zemlja în limbaj rusofon, Zamin în persană, Ard la arabi sau Deiqao în China.
Deşi iniţial a fost venerat ca protector al muncilor câmpului, din cauza problemelor apărute în
delimitarea terenurilor agricole şi apărarea acestora împotriva celor ce le prădau, Marte a ajuns să fie
considerat în mitologia romană drept zeu al războiului. Culoarea roşiatică a planetei Marte conferită
de prezenţa oxidului de fier în solul acesteia induce ideea de sânge, iar de aici până la a asocia
numele acestui corp ceresc cu zeul războiului nu a fost deloc cale lungă. Planeta mai are
denumirile Dynamis sau Ares în greacă, Merrikh la arabi, Fuosing în China sau Si-mu-ud la sumerieni.
Cea mai mare planetă a sistemului nostru solar nu putea să primească decât numele celui
mai mare dintre zeii romani. Jupiter (Zeus la greci) sau Jupiter Optimus Maximus (Jupiter Cel mai
Bun, Cel mai Mare) era divinitatea romană supremă, răspunzătoare de bunul mers al legii şi ordinii
sociale. Expresia „după Jove”, destul de des întâlnită şi astăzi, se pare că provine din Roma antică,
acolo unde oamenii jurau către Jove în tribunale, zeul fiind considerat ca fiind legiuitorul suprem al
justiţiei cosmice. Cu totul altfel stau lucrurile în sistemul nostru solar, sistem în care Jupiter poate fi
considerat doar cea mai mare dintre planete, dar se mişcă după regulile impuse de Soare, corp care
concentrează peste 99 % din masa sistemului solar. În astronomia vechilor greci, planeta poate fi
întâlnită sub numele de Kyriotetes, Mushtarie la arabi, Moqsing în China sau Neberu în babiloniană.
Până în 1781 când a fost descoperită Uranus, Saturn a fost ultima planetă cunoscută de
civilizaţiile antice şi medievale. Celebră pentru inelele sale, planeta a căpătat numele zeului roman ce
patrona muncile agricole şi roadele pământului. În mitologia greacă apare sub numele de Cronos, fiul
lui Uranus şi al Gaiei. Arabii îi spuneau Zuhal, chinezii Tousing iar babilonienii Kayamanu. Ca o
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curiozitate, deşi este, ca dimensiuni, a doua planetă a sistemului nostru solar Saturn este mai uşoară
decât apa, astfel că dacă am avea o apă atât de mare pe care să o aşezăm, planeta ar pluti!
Descoperită de abia în secolul al XVIII-lea de astronomul german William Herschel,
planeta Uranus a fost denumită iniţial Georgium Sidus (nume folosit in Anglia până în anul 1850) în
onoarea regelui Angliei de atunci George al III-lea. Cum marea majoritate a astronomilor nu a fost de
acord cu acest nume, Johann Bode vine cu propunerea ca planeta să se numească Uranus, tatăl lui
Cronos (Saturn în mitologia romană), planeta fiind situată în sistemul nostru solar imediat după
Saturn. Uranus este singura dintre cele opt planete mari ale sistemului nostru solar al cărei nume
provine din mitologia greacă, acolo unde Uranus este cunoscut drept zeul cerurilor.
A opta planetă de la Soare a fost descoperită din creion (prin calcul) de doi astronomi (Urbain
Le Verrier, un reputat astronom francez şi John Couch Adams un tânăr astronom englez aflat la
începutul carierei), independent unul faţă de celălalt. Primul care a observat însă planeta a fost
germanul Johann Gottfried Galle, cel care a şi propus numele de Janus. În cele din urmă, planeta a
primit numele de Neptun, zeul mărilor şi al oceanelor în mitologia romană. Probabil, cel ce a sugerat
acest nume, Le Verrier, a intuit că aspectul acestei planete este agitat şi schimbător ca al suprafeţei
mării.

Figura 2. Obiecte transneptuniene.
Credit: NASA

Considerată până nu demult a noua planetă a sistemului nostru solar, Pluton (denumirea de Pluto
destul de des uzitată în limba română este incorectă, atât planeta cât şi zeul numindu-se Pluton!) şi-a
pierdut acest statut în august 2006,din cauza faptului că nu a „curăţat” spaţiul cosmic din
vecinătatea orbitei sale. Oficial, descoperitorul planetei este considerat Clyde William Tombaugh, dar
contribuţii semnificative în depistarea planetei de dincolo de Neptun a avut şi astronomul american
Percival Lowell. Se pare că iniţialele numelui acestui savant au condus spre denumirea acestui corp
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ceresc, propunerea venind din partea unei fetiţe de doar 11 ani din Anglia, pasionată de mitologiile
romane şi greacă.
La fel ca şi Uranus sau Neptun, Pluton are aceeaşi denumire în aproape toate limbile de pe
pământ (mai puţin cele asiatice), planetele nefiind cunoscute în antichitate pentru simplul motiv că nu
erau vizibile cu ochiul liber. În mitologia romană, Pluton (Hades la greci) era considerat zeul lumii
subpământene. Chinezii îi spun acestui corp Mengwongsing, adică „Regele stelei întunecate”.
Ultimele patru „achiziţii” ale sistemului nostru solar sunt de date foarte recente. Cu un
diametru de aproximativ 950 de kilometri, Ceres a fost de departe cel mai mare dintre corpurile
centurii de asteroizi, situate între Marte şi Jupiter. În 2006 a intrat în categoria planetelor pitice şi a
primit numele zeiţei romane a pâinii şi a grânelor, romanii venerând-o ca divinitatea creatoare şi
ocrotitoare a recoltelor.
Centura lui Kuiper este, se pare, ultima graniţă a sistemului nostru solar. Cel mai mare corp al
acestei centuri a primit numele zeiţei discordiei şi a disensiunilor din mitologia greacă, Eris (Discordia
la romani), la propunerea astronomului Michael Brown, unul dintre descoperitorii acestui corp ceresc.
Revoltată şi supărată pentru faptul că nu a fost invitată la nunta zeiţei Thetys, Eris a aruncat printre
zeiţe un măr vrăjit pe care era scris „Celei mai frumoase” (de unde şi expresia „mărul discordiei”),
lucru ce a dus la o ceartă între Hera, Atena şi Afrodita şi a marcat începerea războiului troian.
Makemake şi Haumea fac notă discordantă faţă de restul corpurilor din sistemul solar,
pentru că numele lor aparţin unor divinităţi din alte culturi decât cele romane şi greceşti. Makemake
este zeul fertilităţii din Insula Paştelui iar Haumea este zeiţa pământului şi a fertilităţii în mitologia
hawaiiană.
Dinamica schimbărilor produse în „secolul vitezei” a afectat se pare şi astronomia. Am trecut
de la un sistem solar cu nouă planete la unul cu opt planete mari şi cinci planete pitice. Asta
deocamdată! Pe lista de aşteptare se înscriu alte obiecte transneptuniene dornice de a intra în familia
Soarelui: Sedna, Varuna, Orcus sau Quaoar. Dar despre ele, într-un material viitor. Deocamdată să ne
bucurăm că avem puterea şi libertatea de a numi, clasifica şi organiza corpuri cereşti pe care nici nu
le-am văzut încă.

Bibliografie:
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2006. Archived from the original on 7 January 2009, via Wikipedia.
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FENOMENE COSMICE ÎN INTERPRETAREA CREDINȚELOR POPULARE
Ioan BOB

Din vremuri imemorabile oamenii au fost fascinați de splendoarea și măreția cosmosului,
populând bolta cerească și fenomenele sale cu realitățile vieții de zi cu zi, dând acestui spaţiu o
semnificaţie umană, antropomorfă.
Astfel, oamenii au însuflețit Cerul după modelul orânduirilor Pământului, cu sentimentul de a
fi participanți cu întreaga lor ființă la Cosmos și nestrămutata convingere că și acesta participă la
viața lor de fiecare zi.
Unul dintre fenomenele cerești care a uimit, a
neliniștit și a tulburat dintotdeauna oamenii este
apariția pe bolta cerească a cometelor. Din cele mai
vechi timpuri și până în zilele noastre, cometele au
atras atenția observatorilor cerului, persistând ca un
fenomen cu multe enigme neelucidate încă de către
astronomi: modul lor de apariție și dispariție, formele
complicate, variația rapidă a aspectului etc. Simbolul
astronomic pentru comete (Fig. 1) constă dintr-un disc
cu o coadă formată din trei linii.
Fig. 1: Simbolul
astronomic
al cometelor

Structura unei comete (Fig. 2) este formată din
nucleu, coama și coada acesteia. Nucleul cometei este
compus, în genera,l din praf și gaz înghețat, dar poate
fi format și exclusiv din roci. Nucleul, care conține
întreaga masă a cometei, este un corp întunecat care nu reflectă decât 4% din lumina Soarelui.
Strălucirea cometei este dată de celelalte două componente ale acesteia, respectiv de coamă și
coadă. Coama este un nor de gaz și praf, cu densitate foarte redusă, care înconjoară nucleul, formând
o zonă circulară luminoasă în jurul cometelor, ce poate atinge uneori și dimensiuni de peste
1.000.000 de kilometri. Sub presiunea luminii și a emisiei de particule ce vin de la Soare, coama se
alungește în direcția opusă Soarelui, formându-se astfel jeturi de gaz și praf lungi de zeci de mii de
kilometri, rezultând coada cometei, cea mai spectaculoasă caracteristică a acesteia. Cea mai lungă
coadă este formată de praful eliberat când gazul din nucleu trece din stare solidă în stare gazoasă
(numită și „de tip II” sau coada de praf), fiind deseori curbată, deoarece particulele sale, odată
eliberate în spațiu, se vor deplasa în jurul Soarelui pe orbite proprii. Al doilea tip îl constituie coada
ionică formată prin ejectarea violentă a atomilor și moleculelor de gaz din nucleu sub formă de jeturi.
Acest tip de coadă suportă modificări rapide, determinate de câmpul magnetic al Soarelui. În jurul
nucleului și comei se formează un nor de gaz compus din atomi de hidrogen (nor de hidrogen),
provenind din descompunerea moleculelor de hidrogen în atomi sub bombardamentul vântului solar.
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Fig. 2: Structura cometei

sursă: urseanu.ro

Cea mai cunoscută și faimoasă cometă
este 1/P Halley, fiind primul obiect
căruia i s-a calculat perioada de rotație
în jurul Soarelui, de către Edmund
Halley. În baza observațiilor menționate
în cronicile chinezești începând din anul
240 î.e.n.., el a reușit să calculeze
periodicitatea apariției cometei până în
anul 1607. Cometa a primit numele său
odată cu descoperirea ei de către G.
Dorffel, pe 15 august 1682. Ultima
„vizită” a cometei Halley a avut loc în
anul 1986 (Fig. 3), ea urmând să revină
în anul 2061, când se va apropia la
70.000.000 kilometri de planeta noastră.
În fotografia de mai jos se pot vedea,
atât coada de tip II (galbenă), cât și
coada ionică formată din materiale

volatile (albastră).

sursă foto: Australian Astronomical Observatory, David Malin

Fig. 3: Cometa Halley pe 12 martie 1986

Istoria scrisă a cometelor începe cu primele observații consemnate în anul 1059 î.e.n. în
cronicile chinezești. În aceste surse s-au găsit nu mai puțin de 31 de descrieri care au ca obiect
cometa care astăzi este cunoscută sub numele de Halley. Chinezii foloseau diverse denumiri pentru
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comete: stea păroasă [în timpul domniei împăratului Și-Huan-Di (246-209 î.e.n.)], stea mătură
[cronica dinastiei Han (202 î.e.n.-25 e.n.)].
Consemnări și comentarii ale apariției cometelor se găsesc și în sursele grecești. Appolonius
din Myndus (secolul al IV-lea î.e.n.) avea convingerea că acestea sunt planete, corpuri cerești ca
Soarele și Luna. Aristotel din Stagyra (384-322 î.e.n.) este primul care asociază apariția cometelor cu
calamitățile naturale și sociale determinate sau prezise de către acestea. Plecând de la ideea că
cometele sunt vapori emanați de Pământ, Aristotel dă exemplul cometei din anul 379 î.e.n., când a
avut loc un cutremur și iarna a fost uscată datorită vântului dinspre nord, precum și al celei din anul
341 î.e.n., când s-a stârnit o furtună în Corint. Deși a fost contrazis de către Seneca (4 î.e.n.-65 e.n.),
teoria lui Aristotel a căpătat o răspândire tot mai largă, fapt ce a făcut ca din perioada Evului Mediu și
până la în perioada Renașterii oamenii să trăiască într-o continuă teamă de comete, considerate ca
prevestitoare de calamități și primejdii.
În anul 1677, la Amsterdam, polonezul Stanislaw Lubieniecki editează prima lucrare cu
adevărat științifică privind cometele, sub titlul „Theatrurn cometicum”, în care demonstrează
argumentat că nu există nicio legătură între apariția acestora și evenimentele naturale sau sociale cu
care sunt asociate. Deși cercetările și descoperirile oamenilor de știință au infirmat de-a lungul
timpului ipoteza aristotelică, teama de ceea ce pot prevesti și determina aparițiile cometelor persistă
și în prezent.
De-a lungul istoriei, teama de comete a fost exploatată de clasele stăpânitoare și de preoți,
care le declarau semne cerești de sorginte divină. Mai ales când acestea apăreau în anii de războaie,
revolte sociale, foamete, epidemii de ciumă și holeră, cutremure sau inundații. Cea mai frecventă
asociere era făcută cu războiul, apariția cometelor prevestind: înfrângerea lui Xerxes la Salamina,
deși venise în Europa cu 1.800.000 de oameni; pierderea de către Atena a războiului penopoleziac;
pierderea Cartaginei de către Scipio; războiul civil între Cesar și Pompei; cucerirea Ierusalimului de
către împăratul Titus; invazia lui Mahomed asupra Bizanțului și Persiei; căderea lui Napoleon. Deși
prevestirile puteau avea două interpretări, funeste pentru învinși și benefice pentru învingători,
pierderile imense de vieți omenești rămâneau o calamitate.
Izvoarele scrise ale istoriei conțin numeroase cronici și tratate, cu caracter, în principal,
astrologic, care încearcă să demonstreze că asocierea calamităților naturale și sociale cu apariția
cometelor nu este o simplă coincidență. Conform unei cronici rusești, în anul 1066 apare ‚,.. o stea
enormă, după apusul Soarelui, și rămăne șapte zile pe cer” (cometa Halley), aducând ‚,... răzmeriță și
năvălirea păgânilor pe pământ rusesc”. Apariția cometei Halley, din anul 1066, a devenit celebră prin
reprezentarea ei pe la fel de celebra Tapiserie de la Bayeux (Fig. 4), ce imortalizează bătălia de la
Hastings, în care William Cuceritorul îl învinge pe Harold al II-lea al Angliei.
Cometa din 1456 a fost văzută ca un semn rău, în timp ce otomanii asediau Belgradul. Ca urmare,
Papa Calixtus III a ținut predici împotriva cometei, văzută ca un agent al diavolului.
În anul 1544, medicul parizian Antonius Mizaldus prezintă o listă a aparițiilor cometelor, sub
titlul ‚,Cometographia”, urmată de descrierea ‚,calamităților” aferente (ex.: cometa din anul 942 a
declanșat o molimă la vite și alte animale; cea din 1477 a cauzat moartea lui Carol de Burgundia, care
a fost ucis la Nantes; Satana i-a înmulțit pe eretici în perioada anilor 1531-1533, când au apărut trei
comete).
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Fig. 4: Fragment din Tapiseria de la Bayeux
sursă: Wikipedia.org

În aceeași perioadă apar și o serie de scrieri ce încercau să demonstreze ca nu există nicio
legătură între apariția cometelor și calamitățile naturale și sociale. Heinrich von Hasse descria în
tratatul său cometa din anul 1638, demonstrând că nenorocirile care au urmat au avut cauze pur
naturale; medicul, alchimistul și filozoful elvețian Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von
Hohenheim infirmă hotărât superstițiile legate de comete, în cartea sa „Expunere asupra cometei
apărute deasupra Alpilor în jumătatea lui august 1531”.
Observații și descrieri ale aparițiilor cometelor se găsesc și în sursele istorice din țara noastră.
În ‚,Letopisețul brâncovinesc” (cronicar anonim), apariția cometei Halley din anul 1456 este asociată
cu ciuma care a secerat nenumărate vieți în acel an. Cronicarul Miron Costin menționează apariția
cometei din 1653 ca prevestitoare a intrării oștilor leșești în țară și a stingerii casei și domniei lui
Vasile-Vodă. Cronicarul Nicolae Costin scrie: „La cursul anilor 7188, iară dela Hristos 1679, în luna lui
Decemvrie 10 zile, ivitu-s’au pre cer o stea cu coadă, căreia îi zic Latinii cometa, adeca mătură”, fapt
ce a stârnit ‚,vrajbă mare de oști” în toate împărățiile înconjurătoare, dar mai ales „între împărăția
Turcului și între împărăția Neamțului” 1.
În tradiția poporului nostru, cometele au diverse denumiri ce diferă de la o zona la alta: stele
cu coadă, stelele cu coame, stelele comate, stele călătoare sau, cărturărește, stele
luminoase. Cometele sunt, după credințele poporului nostru, niște semne dumnezeiești, care, din
vreme în vreme, sunt trimise ca să prevestească lumii nenorocirile care vor urma, ca pedeapsă a
răutăților omenești: războaie, boli, epidemii de ciumă sau holeră, secetă și foamete. Cu cât prezența
lor pe cer este mai îndelungată și coada mai lungă, cu atât prevestirile sunt mai sumbre.
1

Pamfile Tudor, Cerul și podoabele lui după credințele poporului român, ședința de la 28 mai 1914, „Analele
Academiei Române”, Tom XXVI, p. 180.
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Cronicarii satelor au consemnat, în paralel cu cronicarii români consacrați, legătura intimă dintre
stelele cu coadă și nenorocirile care au avut loc în vremea lor. Astfel, cometele prevestesc: războaie,
molime și boli cumplite (Galaţi și Suceava); cele cu coadă roșie, război mare (Ialomița, Iași); cele cu
coadă lungă, foamete grea însoțită de boli (Tecuci).
În contradicție cu superstițiile menționate, o altă credință populară, care asociază cometele
cu stelele căzătoare, spune ca stelele cu coadă reprezintă zmeii și balaurii pe care Tatăl Ceresc i-a
osândit să rătăcească pe cer. Când ajung în apropierea Pământului, caută să-i vrăjească pe oameni,
iar când vraja nu le izbutește, se ciocnesc între ei ori crapă de necaz. Atunci se aude o pocnitură şi
cine se duce într-acel loc găseşte bucăţi din trupul sau din sângele lor, sub formă de pietre negre,
care sunt bune de leac şi de farmece.
Profesorul Ion Otescu remarcă, într-una dintre primele monografii consacrate astronomiei populare,
că ‚,Războiul românesc pentru independență, din 1877-78, a contribuit la credința oamenilor în
capacitatea de prezicere a cometelor” 2, citând în acest sens o lucrare pe care a primit-o din județul
Vâlcea și în care țăranul menționa: „În 1877, în timp ce românii au luptat cu turcii, iar steaua a fost
văzută pe cer cu o coadă mică; apoi coada a început să se prelungească, iar steaua s’a apropiat de
noi; numai aproape de la sfârșitul războiului a dispărut această stea”.
Într-o altă lucrare de cercetare științifică, etnologul și folcloristul Tudor Pamfile tratează pe larg
credințele populare despre stelele cu coadă 3. Dintre exemplele menționate de către acesta, se
remarcă o poezie despre cometa din anul 1910, primită de la bătrânul Radu Florea din Giubega,
județul Dolj, din care cităm mai jos un fragment:
„S’a spovedit mama Veta
Că prea rău spune gazeta,
A văzut pe cer cometa:
Nu știu ce-o face planeta
Nu fii, țară, înfricoșată,
Și așa tare înspăimântată.
Ați văzut steaua cu coadă?
Nici aia nu e curată:
Pentru resbel ni s’arată”.
În aceeași poezie aflăm și unele amintiri ale autorului despre cometa din 1877:
„Că această stea cu coadă,
Ni s’a arătat o dată.
.....
Să-l mai luăm pe Turc o dată,
Dându-l ca’n Plevna grămadă”.
Alături de comete, alte două fenomene cerești au creat de-a lungul istoriei numeroase
semnificaţii şi simboluri în credințele populare: stelele căzătoare și ploaia de stele. Ambele fenomene
sunt determinate, de fapt, de particulele lăsate în spațiu la trecerea cometelor prin sistemul solar.
2

Ion Otescu, Credințele țăranului român despre cer și stele, ședința de la 28 martie1907, „Analele Academiei
Române”, Tom XXIX, p. 137

3

Pamfile Tudor, op. cit.,. 181.
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Stelele căzătoare sunt fragmente mici de rocă sau de metal care au aparţinut cometelor.
Când pătrund cu viteză mare în atmosfera noastră, ele se transformă în vapori incandescenţi şi
aprind cerul întunecat cu o dâră de lumină (Fig. 5). Fenomenul luminos este denumit meteor, corpul
cosmic care îl produce fiind numit meteorit.
Ploaia de stele, în fapt, ploaia de meteori, este datorată corpurilor meteorice care străbat
spațiul interplanetar, făcând parte din nori uriași de meteoriți, care formează curenții meteorici. La
fiecare trecere prin spațiul interplanetar, cometele lasă dâră de corpuri meteorice, pe care Pământul
le traversează anual, dând naștere la adevarate ‚,ploi de stele”.

sursă: Wikipedia.org

Fig. 5: Stea căzătoare

Dârele luminoase și strălucitoare ce apar pe cer se datorează arderii și volatilizării, complete sau
parțiale, a corpurilor meteorice prin frecare cu păturile superioare ale atmosferei.
Cea mai cunoscută ploaie de stele de-a lungul anilor este Perseide, al cărei maxim apare în
prima jumătate a lunii august a fiecărui an, când Pământul traversează norul de meteori cu aceeași
denumire. Norul de meteori este format de cometa Swift-Tuttle, care are o perioada de 133 de ani.
Fenomenul astronomic iluminează cerul, oferind un spectacol de neuitat (Fig. 6).

sursă: Wikipedia.org

Fig. 6: Ploaia de stele Perseide
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Ploaia de stele denumită Leonide se datorează trecerii Pământului prin norul de meteori format la
trecerea cometei Tempel-Tuttle prin spațiul interplanetar, o dată la 33 de ani. Numele îi parvine de la
faptul
că
radiantul
cometei Tempel-Tuttle
sursă: Wikipedia.org
este
situat
în Constelația Leul.
Majoritatea popoarelor
au avut dintotdeauna
credințe puternice și
superstiții, faste sau
nefaste,
legate
de
stelele cazatoare. Astfel,
grecii antici venerau tot
ce venea din universul
zeilor și credeau că
stelele căzătoare erau
sufletele
oamenilor,
Fig. 7: Reprezentări ale Leonidelor în secolul al XIX-lea
motiv
pentru
care
fragmentele de meteoriți găsite erau păstrate cu sfințenie în temple; în religiile iudaică și creștină
reprezentau îngeri și demoni; miturile teutone spun că fiecare om are o stea în cer, care atârnă de
firul destinului, iar când viaţa se sfârşeşte, firul se rupe şi steaua cade pe pământ; în Asia reprezentau
‚,lacrimi ale lunii pentru mireasa-soare pierdută”, care preziceau război, moarte sau pierderea unei
persoane apropiate; în celebrul poem medieval din secolul al V-lea, „Inelul Nibelungilor”, personajul
central al operei, Siegfried, își făurea sabia dintr-o rocă metalică venită din ceruri. Și astăzi
credincioșii musulmani fac pelerinajul anual la Mecca, unde se află cea mai mare moschee din lume și
celebrul sanctuar Kaaba ce adăpostește Piatra Neagră sacră, care nu este altceva decât un meteorit.
În vechime, românii credeau că sfinţii aprindeau în cer câte o lumânare (candelă, în unele
zone ale țării) ori de câte ori se năştea un suflet (copil), iar steaua îi veghea spiritul de departe. La
moartea lui, steaua se stingea şi cădea în adâncurile nopţii. Mărimea și strălucirea stelelor căzătoare
reprezentau durata vieții sufletului, în unele zone, sau rangurile pământești ale oamenilor, în alte
zone (ex.: cele mai strălucitoare erau ale împăraților).
Cea mai bună exemplificare a acestei credințe o găsim în balada ‚,Miorița”, unde ciobanul o
roagă pe mioriță să nu le spună oilor de omor, ci:
„Să le spui curat
Că m-am însurat
Cu-o mândră crăiasă,
A lumii mireasă;
Că la nunta mea
A căzut o stea”.
Dar măicuței lui, care cunoștea credinţa despre steaua căzătoare, nu trebuia să-i spună acest lucru:
„Iar la cea măicuţă
Să nu spui, drăguţă,
Că la nunta mea
A căzut o stea...”
Credinţa se păstrează şi acum, în pofida învăţăturilor creştine care condamnă misticismul.
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O altă superstiție, întâlnită în Maramureş, spune că stelele căzătoare ar fi sufletele copiilor
morţi nebotezaţi. La moartea lor, familia trebuie să îndeplinească un ritual de dare a numelui,
rostind:
„De-i cocon să sie Ion,
De-i cocoană să sie Ioană” 4.
În general, credințele populare privind ploaia de stele o interpretează ca pe un fenomen
nefast, vestitor al răzbunării divine, care aduce cataclisme naturale sau nenorociri ce se abat asupra
omenirii. Până şi astronomul englez Edmund Halley, cel care a botezat celebra cometă, era convins că
potopul lui Noe a fost declanşat de o cometă care a fost „semnul nemulţumirii lui Dumnezeu faţă de
creaţia sa”. Nici literatura arabă nu a rămas indiferentă în fața spectaculoaselor ploi de stele care
brăzdau cerul Saharei, poeții medievali dedicând acestora poeme și ode glorioase.
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PENDULUL LUI FOUCAULT
Andrei Septimiu VANCEA
Pendulul lui Foucault este un
dispozitiv experimental bazat pe
pendulul gravitațional, realizat de
fizicianul francez Leon Foucault, care
demonstrează ca Pământul se învârte în
jurul propriei sale axe.
Dispozitivul experimental constă
dintr-un pendul gravitațional capabil să
oscileze în orice plan vertical. Prima
demonstrație a avut loc în februarie
1851,
în
Camera
Meridianului
de
la
Observatorul

din Paris. Câteva săptămâni mai tarziu,
Leon Foucault a suspendat o sferă cu o
masă de 28 de kg, prevăzuta cu un vârf
ascuțit, de domul Pantheonului, la
capătul unui fir lung de 67 m. Pe
podea este presărat un strat de
nisip fin, pe care vârful pendulului
trasează o rozetă și revine în locul de
unde a pornit după 32 de ore.
Dar cum putem explica acest fenomen?
Corpurile care se rotesc își păstrează planul de rotație,
fenomen fizic utilizat la construirea giroscoapelor și girobusolelor. Cum
mișcarea de oscilație este, în esență, o proiecție liniară a unei mișcări de
rotație, pendulul gravitațional își păstrează neschimbat planul de oscilație liniară. În
timp ce el oscilează în plan vertical, sub el Pământul se rotește, la latitudinea Parisului, cu 11 grade si
19’ pe oră.
Alte locuri de amplasare a unor pendule Foucault.... Ele sunt plasate peste tot în lume, atât în
Emisfera Nordică cât și în cea Sudică. Mai multe asemenea dispozitive sunt prezente și în România.
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Nu neapărat în ordine cronologică, vom enumera aceste dispozitive începând cu cel amplasat
începând cu data de 17.11.2012, în Corpul A al Facultății de Construcții și Instalații din cadrul
Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iasi. Din februarie 2013 a fost instalat și un sistem
automat de acționare, pentru a menține pendulul în oscilație permanentă. Sistemul a fost relizat de
profesorul universitar Cătălin D. Galatanu și are avantajul că permite vizualizarea mișcării de precesie
pe un pat de nisip de cuarț.
Un pendul mai este amplasat și în corpul nou al Colegiului ”Vasile Alecsandri” din Galați, de
pe data de 26 noiembrie 2011.
In octombrie 2010, a fost instalat (sub coordonarea profesorului de fizică Galer Sorin), un
Pendul Foucault în Botoșani, la Colegiul Național A.T Laurian. Are 17,5 metri lungime și o masă de
25,6 kg. Este util în cadrul unor experimente didactice, dar a fost folosit si in confirmarea efectului
Jeverdan-Rusu-Antonescu, în timpul eclipsei totale de Soare din 04.01.2011.
Cam pe la inceputul secolului al XIX-lea, un savant român, a efectuat un experiment cu
Pendulul lui Foucault, la București, sub cupola Atheneului. Experimentul a fost atracția Capitalei
pentru cateva luni. Despre aceasta demonstratie scrie George Potra în Istoria Bucureștilor.
In mina de sare Cacica, din judetul Suceava, au fost realizate experimente cu pendulul lui
Foucault în scopuri științifice, de către profesorul Dimitrie Olenici, începând din decembrie 2002, cu
un pendul cu lungimea de 4,75 m si masa de 6,5 kg, instalat în Sala de Dans, la adâncimea de 40 m.
Cu acest pendul s-au facut ocazional demonstrații și pentru
publicul vizitator.
În prezent, în Sala de Agrement din mina Cacica, la
adâncimea de 60 m, este instalat un pendul Foucault cu
lungimea de 6 m, cu formă aerodinamica, o lentilă de
plumb cu diametrul de 20 cm, grosimea la mijloc 6 cm și
masa de 8 kg. Acesta este, dupa informațiile afișate în
interiorul minei Cacica, singurul pendul Foucault din
România cu ajutorul căruia se fac demonstrații pentru
publicul larg.
De asemenea, în urmă cu câțiva ani, în cadrul
Proiectului Millenium din orașul Baia Mare, în Centrul Vechi
al orasului, a fost amenajat în curtea interioară din spatele
Galeriei Oliver Thurmann, un pendul Foucault, suspendat de
4 parâme de sârmă, de tavanul complexului. Baza
pendulului constă dintr-un cilindru, fixat de parâmele de sârmă care, odată acționat, creează
mișcarea tipică de pendul, în jurul unui centru de echilibru.
În cadrul articolului sunt inserate câteva imagini cu Pendulul lui Foucault, realizate de subsemnatul,
în curtea interioară a Centrului Millenium 2 din Centrul Vechi, Baia Mare.
SURSA: WIKIPEDIA/GOOGLE, ARHIVA PERSONALA DE IMAGINI
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NAVETELE SPATIALE
Andrei Septimiu VANCEA

Încă din cele mai vechi timpuri, omul și-a dorit să zboare. Anii au trecut și, odată cu
descoperirile revoluționare din domeniul tehnicii de zbor, s-au făcut pași rapizi spre zborurile
spațiale. A fost însă nevoie de timp până la materializarea acestui deziderat al omului modern,
ZBORUL IN SPAȚIUL COSMIC. Acest lucru s-a realizat în a doua jumătate a secolului trecut, prin ieșirile
în spațiul cosmic ale lui Iuri Gagarin și mai apoi al echipajului Apollo 11, în anul 1969, când omul a
facut un pas mic pentru sieși și un pas mare pentru omenire. Iar de la rachetă, la naveta spațială ... și
aici a fost nevoie de timp și de inovație tehnologică.
1Naveta spațială Discovery transportată cu un suport special, deasupra, pe avionul transportor
NASA 905 - model 747 din California la Centrul Spațial Kennedy. Foto 1983. Credit: NASA

Dar cum arată o navetă spațiala? Mai precis....ce reprezintă o navetă spațială? Naveta spațială este
un vehicul aerospațial reutilizabil, conceput pentru asigurarea deservirii stațiilor spațiale de pe orbita
joasă, dar putând să asigure și alte tipuri de misiuni pe orbită.
Timp de exact 20 de ani (aprilie 1961-aprilie 1981), un singur tip de vehicul spațial a fost
utilizat pentru lansarea astronauților și a cosmonauților în spațiul cosmic, și anume capsula. Aceasta,
în pofida numeroaselor inconveniente, oferea două avantaje majore: simplitatea concepției și un
cost relativ limitat. Dar, la 12 aprilie 1981, SUA au pus în funcțiune un nou sistem de lansare în care
un element -orbiterul- este reutilizabil; acesta este primul vehicul spațial de acest tip. Loc de viață și
de activitate pentru echipaj, vehiculul poate transporta pana la 30 de tone de încărcătură utilă
(sateliți, laborator, elemente ale stațiilor orbitale...). El decolează cu un lansator (vertical), gravitează
ca un satelit artificial, pentru ca apoi sa revină la sol ca un planor. Incapabil sa decoleze prin propriile
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mijloace, acest avion spațial trebuie în mod obligatoriu sa fie pus pe orbită de un sistem propulsor de
mare putere. SUA au ales solutia sa înalțe orbiterul și voluminosul său rezervor cu ajutorul a două
propulsoare auxiliare cu combustibil solid. Dar aceasta nu constituie singura posibilitate, deoarece, la
naveta ruseasca, orbiterul era prins de o parte a lansatorului Energia, în timp ce proiectul navetei
europene, azi abandonat, avionul spațial (Hermes), trebuia sa fie plasat la extremitatea lansatorului
Ariane 5.

Ciclul de zbor al unei navete spațiale
americane

NAVETA AMERICANA
Naveta americană se compune din mai multe elemente principale: un orbiter, rezervorul său
exterior și două propulsoare de completare, numite și boostere.
Orbiterul (planor hipersonic), se aseamană cu un avion cu aripa delta (lungime 37 m; anvergura:
24m; masa netă: 70 t). Structura sa este realizată dintr-un aliaj de aluminiu. Aripile și fuselajul sunt
acoperite cu o protecție termică adaptabilă - pentru partea superioară -sau cu țigle ori siliciu -pentru
partea sa inferioară. Botul și marginea de atac a aripilor și a derivei, expuse în mod deosebit fluxului
termic ridicat la reintrarea în atmosferă, sunt acoperite cu carbon. Partea dinainte a orbiterului este
constituită din habitaclu, adică locul unde stă echipajul navetei. Două etaje sunt locuibile: puntea
superioară (cu postul de comandă și pilotaj a orbiterului) și puntea intermediară unde se găsesc
cușetele, bucătăria, closetul, avionica și un sistem de ecluză, presurizat, pentru ieșirile
extravehiculare. O punte inferioară cuprinde diferite echipamente: pompa de apă, climatizarea,
purificatorii de aer, etc. Habitaclul este presurizat (aici se lucrează fără costum tip scafandru, iar aerul
inspirat este identic cu cel al atmosferei terestre) și poate găzdui maxim opt astronauți pentru
misiuni cu durata maxima de 12 zile.
Volumul habitaclului este de 71 metri cubi. Partea centrală a orbiterului este ocupată de un
buncăr, cu volumul de 300 metri cubi (lungime de 37 metri; diametru de 4,5 m), în care este instalată
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încărcătura utilă, a cărei natură variază de la o misiune la alta. Un braț telemanipulator, de 15 metri
lungime, fixat pe peretele intern al buncărului, permite manipularea sateliților, sau poate servi ca
platformă pentru astronauți în timpul activităților extravehiculare. Camerele de luat vederi și
proiectoare ușureaza folosirea lui. În partea din spate a orbiterului, sistemul propulsor cuprinde cele
3 motoare principale (forța de propulsie unitară de 1670 KN) și cele două motoare secundare de
manevră (forța de propulsie unitara: 26,7 kN), utilizate pentru dezorbitare.
Rezervorul exterior (lungime 47 m; diametru 8,4 m) conține ergolii criotehnici (aproximativ
600 t oxigen lichid și 100 t hidrogen lichid) care alimentează cele trei motoare principale ale
orbiterului. El este desprins la sfârșitul ascensiunii, chiar inainte de obținerea vitezei de satelizare;
apoi cade în ocean, sub formă de rămășițe; este singurul element consumabil al navetei.
Cele două propulsoare de completare (boostere), cu combustibil solid, lungi de 45 m, sunt
umplute fiecare cu câte 500 t de combustibil solid (forța de propulsie unitară: 12000 N). Ele joacă
rolul primului etaj: desprinse după 130 secunde de la decolare, cad în mare; fiind ancorate de
parașute, aceasta permite recuperarea lor.

CICLUL DE UTILIZARE
Atunci cand este gata de lansare, naveta- care cântăreste 2000 t -decolează sub acțiunea
forței de împingere a propulsoarelor cu combustibil solid (85%) și a celei a motoarelor principale ale
orbiterului (15%).
Zece minute mai târziu, după ce s-a debarasat de propulsoare (2 minute și 10 secunde de la
decolare) și de rezervorul sau (9 minute după decolare), orbiterul se găsește pe orbita joasă (la o
altitudine între 250-300km), mișcându-se cu viteza de satelizare de 28.000 km/h, ca urmare a
împingerii furnizate de cele două motoare secundare.
Apoi începe faza de exploatare propriu-zisă, care poate cuprinde evenimente variate:
punerea pe orbită a mai multor sateliți; realizarea unui program de cercetări fie în habitaclu, fie intrun laborator (de tip Spacelab), instalat în buncar, ieșiri vehiculare pentru repararea sau recuperarea
unui satelit și aducerea sa la sol. Misiunea fiind indeplinită, orbiterul se pregătește pentru revenirea
pe Pământ; pentru aceasta, el efectuează o întoarcere de 180 de grade în jurul său, iar cele două
motoare secundare sunt folosite ca retrorachete pentru a reduce viteza la aproximativ 300 km/h și
pentru plasarea avionului pe o traiectorie de intrare în atmosfera terestră. Orbiterul își reia în
continuare alitudinea normală și atacă traiectoria sa de coborare în atmosferă.
În această fază, orbiterul este un planor nereușit, cu o masă de cel putin 80 de tone. În
absența oricărui motor suficient de puternic, el nu-și poate stăpâni coborârea și nici s-o reia din
același punct. Aici intervine rolul profilului delta, care îi va conferi posibilitatea pe care n-o aveau
capsulele spațiale clasice care, la întoarcere, odată începută coborârea, își urmau pasiv traiectoriile
balistice. În atmosferă, naveta intră pe o traiectorie de zbor planat în regim hipersonic și, datorita
bunei sale manevrabilități, poate să se îndepărteze considerabil (pana la 2000 km) de o parte și de
alta a traiectoriei de revenire.
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În permanență trebuie să se satisfaca diferite exigențe: să se evite o reintrare atmosferică cu
decelerație prea mare, ceea ce ar indica un flux termic prea ridicat, sau cu una prea mică, ceea ce ar
antrena orbiterul dincolo de pista de aterizare; să nu supuna echipajul la decelerări prea mari (ele
trebuie sa ramana sub nivelul de 1,5 g), etc. Aceasta explică de ce traiectoria orbită terestră-sol
durează 30 de minute pentru orbiter, față de numai cele 15 minute (cu decelerări de ordinul 4-8 g), în
cazul capsulelor Apollo.
Manevrele sunt efectuate automat, dar în orice moment piloții pot lua comanda manuală a
aparatului. Cand se vede pista de aterizare, este scos trenul de aterizare și orbiterul se așează pe
pistă. Dacă n-a aterizat la baza sa de plecare (cazul cel mai frecvent), orbiterul va fi transportat pe
spatele unui Boeing 747 special amenajat în acest scop. Supus unei revizii complete și repus în stare
de funcționare, orbiterul este pregătit pentru o nouă misiune.
În 14 ani de exploatare a navetei (aprilie 1981-aprilie 1995), NASA a realizat 68 de misiuni cu
ajutorul a 5 orbitere (Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis și Endeavour). Mai mult de 200 de
astronauti, aparținând unui număr de 15 naționalități, au cumulat aproximativ 63.000 de ore de
prezență în spațiu, adică echivalentul a 7 ani.
Explozia în zbor, imediat după decolare, a orbiterului Challenger, la 28 ianuarie 1986, a
provocat moartea a 7 astronauți și oprirea programului timp de 30 de luni. Lansările navetei au fost
reluate totuși în toamna anului 1988, cu un ritm mediu de aproximativ 6 pe an. La 24 iulie 1991, vicepreședintele SUA, Don Quayle, prezentând la Vandenberg noua politică spațială americană, anunța
că nu va mai fi construit niciun alt orbiter, ca exploatarea „flotei” disponibile va fi prelungită, dar că a
venit timpul de a produce o nouă familie de lansatoare clasice, consumabile, capabile sa satelizeze
incărcături utile medii si grele.
NAVETA RUSEASCA
La 15 noiembrie 1988, URSS procedează la prima lansare a navetei sale spațiale. Contrar celor
ce se intamplau în sistemul american, orbiterul rus nu participa la propulsarea inițială: el se comporta
ca o incarcatură utilă pasivă, prinsă de lansatorul Energia. Oricare ar fi aspectul sau exterior (avion cu
aripă profil delta, deriva inapoi, protecția termica bicoloră....) sau caracteristicile sale generale
(lungime: 36 m; anvergura: 24 m; diametrul fuselajului: 5,6m; suprafata aripii:250 metri pătrați;
habitaclu de 70 metri cubi; buncărul cu o lungime de 18,3 m și un diametru de 4,7 m etc.), acest
orbiter - denumit Buran- este foarte asemănător aparatelor americane. Masa sa poate atinge 105
tone la decolare și 82 de tone la aterizare. El poate purta până la 30 de tone de încărcătură utilă pe
orbita joasa și să aducă pe Pământ 20 de tone.

Naveta spațială sovietică Buran
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Singura diferență notabilă: pe cand sistemul propulsor al orbiterelor americane este echipat
cu 3 motoare principale și cu două motoare secundare, Buran nu are decât 2 motoare -fără rezervor
exterior- utilizate la sfârșitul ascensiunii (pentru obținerea vitezei de satelizare) și la întoarcere
(pentru dezorbitare).
În primul său zbor, naveta rusească a fost testată fără echipaj, într-o manieră în întregime
automată: în 3 ore și 25 minute, Buran a făcut de 2 ori ocolul globului terestru și a revenit la
cosmodromul de la Baikonur, la vreo 12 km distanță de aria sa de lansare. Dar, se știe că naveta
rusească, poate fi de asemenea pilotată de un echipaj de 2 - 4 cosmonauți. De la inceputul anilor 80,
un grup de piloți a început antrenamentele în vederea zborului cu oameni al navetei.
Autoritățile rusești au făcut cunoscut ca acest prim orbiter nu va mai zbura și că programul
navetei lor a fost temporar întrerupt datorită costurilor de exploatare ridicate.
In concluzie, cam acestea ar fi, in mare, programele de zbor dirijate de NASA, pentru navetele
americane, si de specialistii rusi, pentru navetele lor de incercare rusesti. Rămâne ca cititorii să
remarce deosebitul avânt tehnologic, de care s-au bucurat aceste programe de zbor.
SURSA: DICTIONARUL SPATIULUI, LAROUSSE
PHILIPPE DE LA COTARDIERE, JEAN PIERRE PENOT, LAROUSSE, 1995
EDITURA UNIVERS ENCICLOPEDIC, BUCURESTI, 1988
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CALENDARUL EVENIMENTELOR ASTRONOMICE PE ANUL 2019
Ciprian Petru CRIȘAN

IANUARIE
MA – 1 IANUARIE
•
Conjuncție Lună și Venus. Ascensie dreaptă comună cu Luna trecând la 1°16' N de Venus. La un moment apropiat,
cele două obiecte vor realiza o apropiere strânsă, numită apuls. În Baia Mare, perechea va fi vizibilă în zori,
răsărind la ora 04.20, altitudinea maximă fiind de 24°, la ora 07,52. Magnitudine Luna: -10,7; Magnitudine Venus:
-4,5. În constelația Libra. Separație unghiulară față de Soare: 47° . Soarele răsare la 08:13 și apune la 16:42. Luna
răsare la 03:30 și apune la 13:53.
MI – 2 IANUARIE
•
Saturn - Conjuncție Solară. Planeta Saturn va trece foarte aproape de Soare, pe cer, purtată pe orbită către
partea îndepărtată a Sistemului Solar, privit de pe Terra. Separația față de Soare, la maxima apropiere este de
numai 0°28', planeta Saturn devenind neobservabilă câteva săptămâni. Planeta Saturn se îndepărtează la o
distanța maximă față de Terra (11,04 unități astronomice), cele două planete rezidând în locații opuse ale
sistemului solar. Soarele și Saturn – în constelația Sagittarius. Soarele răsare la 08:13 și apune la 16:43. Luna
răsare la 04:36 și apune la 14:23.
•
M41 (NGC 2287) roi stelar în Constelația Canis Major – va fi bine plasat pentru observare, fiind vizibil în Baia
Mare către ora 22:58 (răsare la 18°SE), fiind accesibil pânp la ora 01:51.
JO – 3 IANUARIE
•
Terra la Periheliu (ora 07:21) – în cel mai apropiat punct față de Soare (0,98 unități astronomice). Deși Soarele
apare acum puțin mai mare pe cer, modificările sezoniere ale vremii, de pildă diferența dintre vară și iarnă, nu
sunt afectate de apropierea față de Soare (diferența de numai 3%) ci de inclinarea axei terestre în raport cu
Soarele. Soarele răsare la 08:13 și apune la 16:44. Luna răsare la 05:39 și apune la 14:57.
•
Conjuncție Lună și Jupiter (ora 09:36). Ascensie dreaptă comună cu Luna trecând la 3°07' N de Jupiter, cu apuls la
un moment nu foarte îndepărtat. Dificil de observat din Baia Mare, altitudinea maximă fiind de 13°. Vizibilitate în
condiții ideale între orele 05:56 și 07:50.
•
Dușul meteoric al Quadrantidelor (1-6 ianuarie) atinge maximum de activitate. Corpul părinte este obiectul
2003 EH1. Radiantul la Baia Mare, către miezul nopții se află la 10° deasupra orizontului nordic. Număr meteori
pe oră: 14.
VI – 4 IANUARIE
•
Conjuncție Lună și Mercur (ora 19:41). Ascensie dreaptă comună cu Luna trecând la 2°45' N de Mercur. Din Baia
Mare, perechea nu este observabilă (altitudine maximă:3°). Magnitudine Lună: -8,2; Magnitudine Mercur: -0,4. În
constelația Sagittarius. Soarele răsare la 08:13 și apune la 16:45. Luna răsare la 06:41 și apune la 15:35.
SA – 5 IANUARIE
•
Venus la Dihotomie (ora 21:16). Venus va fi plasată bine pentru observare, strălucind cu o magnitudine de -4,4.
Vizibilitate din Baia Mare între orele 04:25 și 07:52, altitudine maximă 23°S. Venus, ca și Luna – are faze ce depind
de poziția relativă față de Terra. Dihotomia este o fază intermediară, când Venus apare la cea mai mare depărtare
față de Soare, la Marea Elongație Vestică. Soarele răsare la 08:12 și apune la 16:46. Luna răsare la 07:36 și apune
la 16:19.
DU – 6 IANUARIE
•
Lună Nouă (ora 03:30). Luna va trece aproape de Soare (la 1°02'), devenind invizibilă pentru câteva zile. Soarele și
Luna în Sagittarius. Soarele răsare la 08:12 și apune la 16:47. Luna răsare la 08:25 și apune la 17:09.
•
Eclipsă Parțială de Soare (de la 00:39 la 06:37). Eclipsa nu este vizibilă din Romania. Luna va trece în fața
Soarelui creând o eclupsă parțială de Soare, vizibilă din Asia de Est, Statele Unite ale Americii, Insulele Mariane de
N, Midway Islands și Wake Islands între orele 00:39 și 06:37.
•
Luna la Periheliu, cel mai apropiat punct față de Soare (0,9806 unități astronomice). Distanță Terra – Lună în
acest moment: 402.000 km (0,0027 unități astronomice).
MI – 9 IANUARIE
•
Luna la Apogeu (ora 06:29), cel mai îndepărtat punct pe orbita sa față de Terra, la o distanță de 406.000 km. Luna
în Capricorn. Soarele la ora 08:11 și apune la 16:51. Luna răsare la 10:15 și apune la ora 20:02.
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VI – 11 IANUARIE
•
134340 Pluto – conjuncție solară (ora 13:36). Pluto ca trece aproape de Soare pe cer și va aparea la o separație de
numai 0°07', acest obiect devenind neobservabil pentru câteva săptămâni. Tot la acest moment, Pluto se va afla
la cea mai mare distanță față de Terra (34.71 unități astronomice). Soarele răsare la 08:11 și apune la ora 16:53.
Luna răsare la ora 11:07 și apune la 22:03.
SA – 12 IANUARIE
•
Mercur la Afeliu (ora 10:25), cel mai îndepărtat punct față de Soare (0,47 unități astronomice). Orbita lui Mercur
în jurul Soarelui este semnificativ eliptică cu variație de peste 50%, între 0,307 UA la periheliu și 0,467 UA la
afeliu. Mercur neobservabil din Baia Mare – atinge cel mai înalt punct pe cer în timpul zilei, iar în zori este la 0
grade față de linia orizontului. Soarele răsare la 08:10 și apune la ora 16:55. Luna răsare la ora 11:28 și apune la
23:06.
•
Conjuncție Luna și Marte (ora 21:48). Ascensie dreaptă comună cu Luna trecând la 5°20' S de Marte. Aproape de
acel moment, cele două obiecte vor realiza o apropiere strânsă (4°58') numită apuls. Pe cerul băimărean, cele
două obiecte vor deveni accesibile pe cerul de seară, către ora 17:18, la 45°S. Vor fi observabile până la ora 22:52
(7°V). Magnitudine Luna: -11,5 (în constelația Cetus); Magnitudine Marte: 0,6 (constelația Pisces).
LU – 14 IANUARIE
•
Luna în Primul Pătrar (ora 08:47). Luna proeminentă pe cerul de seară, apunând către miezul nopții. Pe cerul
băimărean devine vizibilă la 17:18 (44°SE), atinge cel mai înalt punct la 18:25 și va fi observabilă până la 23:56
(7°V). Perioadă ideală pentru observarea Lunii cu binoclul sau un telescop mic. Soarele răsare la 08:09 și apune la
ora 16:57. Luna răsare la ora 12:15 și apune la 00:09.
•
M47 bine plasată pentru observare. Roiul stelar deschis M47 (NGC2422), din constelația Puppis va atinge cel mai
înalt punct către miezul nopții. Vizibil din Baia Mare între orele 21:50 (18°SE) și 03:05. Cel mai înalt punct atins la
ora 00:29 (27°S). Magnitudine M47: 4,4. Vizibil cu binoclul sau un telescop mic.
MA – 15 IANUARIE
•
NGC 2403 – o galaxie spiralică din constelația Camelopardalis, este bine plasată pentru observare. Pe cerul
băimărean, obiectul este vizibil întreaga noapte pentru că este circumpolar, atingând cel mai înalt punct pe cer la
ora 00:26 (72°NE). Cu magnitudinea de 8,4 – acest obiect nu este vizibil cu ochiul liber, însă poate fi observat cu
binoclul sau un telescop mic. Soarele răsare la 08:08 și apune la ora 16:58. Luna răsare la ora 12:42 și apune la
01:13.
VI – 18 IANUARIE
•
Cometa C/2017 M4 (ATLAS) la periheliu, cel mai apropiat punct față de Soare (3,26 unități astronomice).
Neobservabilă din Baia Mare. Soarele răsare la 08:06 și apune la ora 17:03. Luna răsare la ora 14:32 și apune la
04:42.
LU – 21 IANUARIE
•
Eclipsă Totală de Lună (de la 05:35 la 08:51). Luna va trece prin umbra Pământului , creând o eclipsă totală de
Lună. Eclipsa va fi vizibilă în Africa, cele două Americi, Europa, Kiribati, Insulele Cook, Polinezia Franceză și Turcia.
Vizibilă pe cerul vestic din Baia Mare, Luna va rezida la 9 grade deasupra orizontului către punctul de mijloc al
eclipsei. Eclipsa totală în Baia Mare va avea loc între orele 06:42 și 07:44. Luna va fi parțial eclipsată între orele
05:35 și 08:51. Soarele răsare la 08:04 și apune la ora 17:07. Luna răsare la ora 17:49 și apune la 08:01. Luna în
constelația Cancer.
•
Lună Plină (ora 07:17). Luna rezidă aproape în direcția opusă Soarelui pe cer. În zilele următoare, după 21
ianuarie, Luna va răsări cu o oră mai târziu, noapte de noapte și va apărea în poziții înalte pe cer. Distanță Terra –
Lună: 357.000 km.
•
Apropiere strânsă M44 (roiul stelar Praesepe) – Lună (ora 17:59), cu pasaj de 0°16' între ele. Din Baia Mare,
perechea va fi vizibilă între orele 18:22 și 07:43, cel mai înalt punct (62 grade S) fiind atins la ora 01:52.
Magnitudine Lună: -12,8; Magnitudine M44: 3,1. M44 este un roi stelar ce apare sub forma unei nebulozități
acoperind o zona de 95 minute de arc, stelele componente fiind prea slab luminoase pentru a fi destinse
individual.
•
Luna la Perigeu (ora 22.00) – cel mai apropiat punct față de Terra pe orbită, la 357.000 km.
•
Luna la Afeliu (ora 22:10) – în cel mai îndepărtat punct față de Soare (0,9864 unități astronomice).
MA – 22 IANUARIE
•
Conjuncție Jupiter – Venus (ora 07:43). Ascensie dreaptă comună, cu Venus trecând la 2°26' N de Jupiter. Din Baia
Mare, perechea va fi dificil de observat pentru că nu vor apărea la mai mult de 16 grade deasupra orizontului.
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Vizibilitate în condiții optime între orele 05:00 – 07:41. Magnitudine Venus: -4,3; Magnitudine Jupiter: -1,9.
Ambele în constelația Ophiuchus. Cam la același moment, cele două obiecte vor realiza un apuls (apropiere
strânsă). Soarele răsare la 08:03 și apune la ora 17:08. Luna răsare la ora 19:09 și apune la 08:53.
DU – 27 IANUARIE
•
Luna în Ultimul Pătrar (ora 23:12). Luna este proeminentă pe cerul dimineții, răsărind către miezul nopții.
Accesibilitate din Baia Mare între orele 01:58 – 07:38, atingând cel mai înalt punct pe cer la ora 06:28 (33 grade S).
Soarele răsare la 07:58 și apune la ora 17:16. Luna răsare la ora 00:12 și apune la 11:30.
MI – 30 IANUARIE
•
Mercur la Conjuncție Solară Superioară (ora 04:36). Mercur va trece foarte aproape de Soare pe cer. Evenimentul
survine odată la fiecare ciclu sinodic al planetei (116 zile) și marchează sfârșitul apariției planetei pe cerul de
dimineață, respectiv tranziția apariția ca obiect pe cerul de seară de-a lungul a câteva săptămâni. Mercur va
traversa și apogeul – cel mai distant punct față de Terra (1,41 unități astronomice). Soarele și Mercur – în
constelația Capricornus. Soarele răsare la 07:54 și apune la ora 17:21. Luna răsare la ora 03:34 și apune la 12:58.
JO – 31 IANUARIE
•
Conjuncție Lună și Jupiter. Ascensie dreaptă comună cu Luna trecând la 2°45'N de Jupiter. Perechea, dificil de
observat din Baia Mare (maxim altitudine 17 grade), răsare la 04:32 și apune la 07:31. Magnitudine Lună: -10,9;
Magnitudine Jupiter: -1,9. Ambele în constelația Ophiuchus. Soarele răsare la 07:53 și apune la ora 17:22. Luna
răsare la ora 04:35 și apune la 13:35.
•
Conjuncție Lună și Venus. Ascensie dreaptă comună cu Luna trecând la 0°05' N de Venus. Perechea, dificil de
observat din Baia Mare (maxim altitudine 16 grade), răsare la 05:02 și apune la 07:33. Magnitudine Lună: -10,5;
Magnitudine Jupiter: -4,3. Ambele în constelația Ophiuchus.

FEBRUARIE
SA – 2 FEBRUARIE
•
Conjuncție Lună și Saturn (ora 09:07). Ascensiune dreaptă comună cu Luna trecând la 0°37'N de Saturn. Cele
două obiecte vor realiza și un apuls. Neobservabil din Baia Mare (7 grade altitudine în zori). Magnitudine Lună: 9,5; Magnitudine Saturn: 0,5. În constelația Sagittarius. Soarele răsare la 07:50 și apune la ora 17:25. Luna răsare
la ora 06:22 și apune la 15:05.
DU – 3 FEBRUARIE
•
Luna la Periheliu (ora 11:24), în cel mai apropiat punct față de Soare, la 0,9830 unități astronomice. Distanță
Terra – Lună: 405.000 km. Soarele răsare la 07:49 și apune la ora 17:27. Luna răsare la ora 07:06 și apune la 15:58.
LU – 4 FEBRUARIE
•
Lună Nouă (ora 23:05). Luna va trece aproape de Soare (1°42' – la cea mai mare apropiere) și se va pierde în
strălucirea solară pentru câteva zile. Orbita Lunii în jurul Terrei realizată o dată la patru săptămâni, sau 29,5 zile
produce un ciclu de faze, de la Lună Nouă, prin Primul Pătrar, Lună Plină și Ultimul Pătrar și din nou Lună Nouă.
Luna călătorește mai mult de 12 grade de-a lungul cerului de la o noapte la alta, având ca efect răsăritul și apusul
acesteia cu o oră mai târziu, în fiecare zi. În faza de Lună Nouă – Terra, Luna și Soarele formează o linie aproape
dreaptă, cu Luna în mijloc, apărând în fața strălucirii solare. În această configurație, privim aproape exact
jumătatea opusă a Lunii față de cea care este iluminată de Soare, Luna devenind dublu neobservabilă, pentru că
partea orientată spre noi nu este iluminată. Luna și Soarele în constelația Capricornus. Soarele răsare la 07:48 și
apune la ora 17:28. Luna răsare la ora 07:45 și apune la 16:55.
MA – 5 FEBRUARIE
•
Luna la Apogeu (ora 11:29), cel mai îndepărtat punct față de Terra, pe orbita sa. Perioada ciclică între perigeu,
apogeu și din nou perigeu (numită Luna anomalistică) este de 27,555 zile, foarte aproape de perioada orbitală a
Lunii, de 27,332 zile, dar ușor mai lungă. Distanță Terra – Lună: 406.000 km. Soarele răsare la 07:46 și apune la ora
17:30. Luna răsare la ora 08:18 și apune la 17:54.
•

Asteroidul 532 Herculina (în constelația Leo) la opoziție. Vizibilitate din Baia Mare între orele 19:07 (21 grade E)
și 06:30 (26 grade V), atingând cel mai înalt punct la ora 01:03 (71 grade S). Poziționarea optimă survine când
obiectul realizează cea mai strânsă apropiere de punctul opus pe cer Soarelui – eveniment numit opoziție.
Asteroidul Herculina realizează cam la același moment și perigeul, trecând la 1,422 unități astronomice de Terra,
maximul de magnitudine fiind de 8,9.
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•

Conjuncție Luna și Marte. Ascensie dreaptă comună cu Luna trecând la 6°04'S de Marte. Vizibilitate pe cerul
băimărean între orele 17:59 (50 grade SV) și 23:36, când vor apune împreună. Magnitudine Lună: -11,2;
Magnitudine Marte: 1,0. Ambele obiecte sunt în constelația Pisces. Soarele răsare la 07:39 și apune la ora 17:38.
Luna răsare la ora 10:20 și apune la 23:01.

MI – 13 FEBRUARIE
•
Luna în primul pătrar (ora 00:28). Proieminentă pe cerul de seară, apune către miezul nopții. Vizibilitate între
orele 18:00 (56 grade S) – 00:40 (8 grade V). Luna în Taurus. Altitudinea la care Luna apare deasupra liniei
orizontului la apus depinde cât de tare este inclinată ecliptica față de orizont. Înclinarea planului ecliptic față de
orizont în Baia Mare variază între 65 grade (apusul Soarelui la echinocțiul de primăvară) și 18 grade (apusul
Soarelui la echinocțiul de toamnă). Pe 13 februarie, ecliptica este înclinată la 59 grade față de orizont la apusul
soarelui. Distanță Terra – Lună: 384.000 km. Soarele răsare la 07:34 și apune la ora 17:43. Luna răsare la ora 10:42
și apune la 01:14.
•
Conjuncție Marte și Uranus (ora 22:07). Ascensie dreaptă comună, cu Marte trecând la 1°03' N de Uranus.
Accesibilitate pe cerul băimărean între orele 18:29 (46 grade SV) – 23:31 (când vor apune împreună). Magnitudine
Marte: 1,0; Magnitudine Uranus: 5,8. În Aries. Perechea va fi prea larg separată în câmpul unui telescop, dar va fi
vizibilă prin binoclu. Cele două obiecte vor realiza și o apropiere strânsă (0°58') Uranus – Marte (la ora 07:32).
LU – 18 FEBRUARIE
•
Apropiere strânsă Lună și M44 (Praesepe) la ora 05:32, cu separație de 0°16' între ele. Accesibilitate între orele
18:08 (23 grade E) și 05:55 (8 grade V). Cel mai înalt punct: 62 grade S (la ora 23:11). În constelația Cancer. Soarele
răsare la 07:26 și apune la ora 17:50. Luna răsare la ora 16:36 și apune la 06:37.
•
Conjuncție Venus și Saturn (ora 15:50). Ascensie dreaptă comună cu Venus trecând la 1°05'N de Saturn.
Altitudine maximă pe cerul băimărean: 11 grade SE. Accesibilitate între orele 05:26 și 07:07. Magnitudine Venus: 4,1; Magnitudine Saturn: 0,4. Ambele în Sagittarius.
MA – 19 FEBRUARIE
•
Luna la Perigeu (ora 11:04), cel mai apropiat punct de Terra pe orbita sa. Distanță Terra – Lună: 356.000 km. Luna
este în Leo. Soarele răsare la 07:24 și apune la ora 17:52. Luna răsare la ora 17:56 și apune la 07:22.
•
Conjuncție Mercur și Neptun (ora 13:02). Ascensie dreaptă comună cu Mercur trecând la 0°46' Nord de Neptun.
Altitudine maximă în Baia Mare: 9 grade V. Interval vizibilitate între orele 18:12 și 19:10.
•
Lună Plină (ora 17:55). Luna în Leo. Soarele răsare la 07:24 și apune la ora 17:52. Luna răsare la ora 17:56 și apune
la 07:22.
•
M81 (Galaxia lui Bode sau NGC 3031) din Ursa Major este bine plasată pentru observații, atingând cel mai înalt
punct către miezul nopții. Magnitudine M81: 6,9. Vizibilă prin binoclu sau cu un telescop mic. Declinație: +69°03'.
JO – 21 FEBRUARIE
•
Luna la Afeliu (ora 11:10), cel mai îndepărtat punct față de Soare (0,9911 unități astronomice). Distanță Terra –
Lună: 360.000 km. Luna în Virgo. Soarele răsare la 07:21 și apune la ora 17:55. Luna răsare la ora 20:36 și apune
la 08:35.
SA – 23 FEBRUARIE
•
Conjuncție Venus și Pluto (ora 10:31). Ascensie dreaptă comună, cu Venus trecând la 1°24'N de Pluto. Altitudine
maximă pe cerul băimărean: 10 grade deasupra orizontului. Vizibilitate cu orizont liber între orele 05:29 – 06:57.
Soarele răsare la 07:13 și apune la ora 18:01. Luna răsare la ora 00:17 și apune la 10:26. Ambele în constelația
Sagittarius.
LU – 25 FEBRUARIE
•
Mercur la Periheliu (ora 10:02), cel mai apropiat punct față de Soare (0,31 unități astronomice). Mercur este în
constelația Pisces. Soarele răsare la 07:17 și apune la ora 17:58. Luna răsare la ora 23:04 și apune la 09:30.
Ambele în constelația Sagittarius.
MA – 26 FEBRUARIE
•
Luna în Ultimul Pătrar (ora 13:29). Răsare către miezul nopții, proeminentă pe cerul dimineții. Accesibilitate din
Baia Mare între orele 02:45 – 06:52. Cel mai înalt punct este atins la ora 06:27 (24 grade S). Luna în Ophiuchus.
Soarele răsare la 07:12 și apune la ora 18:03. Luna răsare la ora 01:24 și apune la 10:58.
•
Mercur la Dihotomie (fază intermediară) la ora 17:49. Magnitudine: -0,6. Dificil de observat pe cerul de seară din
Baia Mare întrucât altitudinea maximă atinsă este de 12 grade deasupra orizontului vestic. Accesibilitate între
orele 18:28 – 19:44.
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DU – 10 FEBRUARIE
•

Mercur la Marea Elongație Estică (ora 23:29). Orbita planetei Mercur rezidă mai aproape de Soare decât cea
terestră, însemnând că întotdeauna Mercur va apărea aproape de Soare și va fi dificil de observat.
Observabilitatea optimă depinde de două intervale a câteva zile, când atinge cea mai mare separație față de
Soare – fiecare dintre momente purtând numele de cea mai mare elongație, apariții ce se produc succesiv pe
cerul de dimineață și pe cel de seară, în funcție de partea în care rezidă Mercur în raport cu Soarele: către est sau
către vest. Când Mercur rezidă la Est de Soare, răsare și apune la scurt timp după Soare și este vizibil în
crespusculul timpuriu de seară. Când rezidă la vest de Soare, răsare și apune la scurt timp înaintea Soarelui, fiind
vizibil o scurtă perioadă înainte de răsărit.

MI – 27 FEBRUARIE
•
Conjuncție Lună și Jupiter (ora 16:17). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 2°19'N de Jupiter. Cele două
obiecte realizează și apulsul. Altitudine maximă pe cerul băimărean: 19 grade S. Accesibilitate între orele: 03:05 –
06:51. Soarele răsare la 07:10 și apune la ora 18:04. Luna răsare la ora 02:27 și apune la 11:34.

MARTIE
VI - 1 MARTIE
•
Conjuncție Luna și Saturn (ora 20:29). Ascensie dreaptă comună cu Luna trecând la 0°18'N de Saturn. Cu apuls.
Pereche dificil de observat din Baia Mare, pentru că nu se va înălța la mai mult de 13 grade deasupra orizontului.
Accesibilitate între orele 04:46 – 06:47. Magnitudine Luna: -10,8; Magnitudine Saturn: 0,4. Ambele în constelația
Sagittarius. Soarele răsare la 07:06 și apune la ora 18:07. Luna răsare la ora 04:20 și apune la 13:01.
SA - 2 MARTIE
•
Conjuncție Lună – Venus (ora 23:29). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 1°12'S de Venus. Cu apuls.
Dificil de observat din Baia Mare (maxim altitudine 10 grade). Vizibilitate între orele 05:25 – 06:46; Magnitudine
Luna: -10,3; Magnitudine Venus: -4,1. În Capricornus. Soarele răsare la 07:04 și apune la ora 18:09. Luna răsare la
ora 05:06 și apune la 13:52.
LU - 4 MARTIE
•
Luna la Periheliu (ora 01:08), cel mai apropiat punct față de Soare (0,9890 unități astronomice). Luna în
Capricornus. Soarele răsare la 07:00 și apune la ora 18:12. Luna răsare la ora 06:19 și apune la 15:47.
•
Luna la Apogeu (ora 13:27), în cel mai distant punct față de Terra: 406.000 km.
MI - 6 MARTIE
•
Lună Nouă (ora 18:05). Luna va trece aproape de Soare pe cer și nu va fi vizibilă câteva zile. Luna și Soarele - în
Aquarius. Soarele răsare la 06:56 și apune la ora 18:15. Luna răsare la ora 07:15 și apune la 17:48.
JO - 7 MARTIE
•
Neptun la conjuncția solară (ora 03:02), cu separație de numai 0°57', moment în care planeta Neptun se află la
cea mai mare distanță față de Terra (30,93 unități astronomice). Neptun și Soarele sunt în constelația Aquarius.
Soarele răsare la 06:54 și apune la ora 18:16. Luna răsare la ora 07:39 și apune la 18:49.
LU - 11 MARTIE
•
Conjuncție Luna și planeta Marte (ora 14:10). Ascensie dreaptă comună cu Luna trecând la 5°47'S de Marte.
Vizibilitate în Baia Mare între orele 18:42 (46 grade SV) – 23:30. Perechea este în constelația Aries. Magnitudine
Luna: -10,9; Magnitudine Marte: 1,3. Soarele răsare la 06:46 și apune la ora 18:22. Luna răsare la ora 09:13 și
apune la 23:05.
JO - 14 MARTIE
•
Luna în Primul Pătrar (ora 12:28). Accesibilitate pe cerul băimărean între orele 18:46 (62°S) – 02:14. Luna în
Taurus. Soarele răsare la 06:40 și apune la ora 18:27. Luna răsare la ora 11:00 și apune la 01:20.
VI - 15 MARTIE
•
Mercur la Conjuncția Solară Inferioară (ora 03:42). Mercur va trece foarte aproape de Soare pe orbita sa între
Soare și Terra. Evenimentul marchează finalul apariției planetei Mercur pe cerul de seară și tranziția spre a deveni
un obiect de dimineață, în următoarele câteva săptămâni. La cea mai mare apropiere, separația va fi de 3°29' față
de Soare. Mercur și Soarele în Pisces. Soarele răsare la 06:38 și apune la ora 18:28. Luna răsare la ora 11:53 și
apune la 02:26.
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LU - 18 MARTIE
•

Cometa 69P/Taylor la Periheliu, cel mai apropiat punct de Soare (la 2,28 unități astronomice). Vizibilitate din Baia
Mare, între orele 19:48 (43 grade SV) – 00:20. Cometa Taylor este o cometă periodică descoperită prima oară în
1915 de către Clement J. Taylor (Cape Town, Africa de Sud). Pierdută pentru multă vreme, a fost recuperată în
1984, 1990 și 1998, ultima oară observată cu magnitudine de 12, când a trecut mai aproape de Terra.

MA - 19 MARTIE
•
Luna la Perigeu (ora 21:48), cel mai apropiat punct de Terra (359.000 km). Luna în Leo. Soarele răsare la 06:30 și
apune la ora 18:34. Luna răsare la ora 16:46 și apune la 05:55.
MI - 20 MARTIE
•
Echinocțiul de Primăvară (ora 23:44). Prima zi de primăvară din emisfera nordică a Terrei și prima zi de toamnă în
emisfera sudică. În orice punct de pe Terra, 12 ore este zi și celalte 12 este noapte. Echinocțiile survin pentru că
axa de rotație a Terrei, axa sa polară, este înclinată la un unghi de 23,5 grade față de planul orbitei sale în jurul
Soarelui. Soarele răsare la 06:28 și apune la ora 18:35. Luna răsare la ora 18:05 și apune la 06:28.
JO - 21 MARTIE
•
Luna Plină (ora 03:44). Luna rezidă în direcția aproape opusă Soarelui, fiind plasată o mare parte a nopții mult
deasupra liniei orizontului. Luna în Virgo. Distanță Terra – Lună: 360.000 km. Soarele răsare la 06:26 și apune la
ora 18:37. Luna răsare la ora 19:23 și apune la 06:59.
VI - 22 MARTIE
•
Conjuncție Mercur și Neptun (ora 08:14). Ascensie dreaptă comună, cu Mercur trecând la 3°24'N de Neptun.
Perechea nu va fi ușor de observat, pentru că Mercur se află la o separație de numai 14 grade față de Soare.
Magnitudine Mercur: 2,8 – în constelația Pisces; Magnitudine Neptun: 8,0 – în constelația Aquarius. Soarele
răsare la 06:24 și apune la ora 18:38. Luna răsare la ora 20:42 și apune la 07:28.
SA - 23 MARTIE
•
Luna la Afeliu (ora 15:28), cel mai îndepărtat punct față de Soare (0,9987 unități astronomice). Distanță Terra –
Lună: 370.000 km. Luna în Libra. Soarele răsare la 06:22 și apune la ora 18:40. Luna răsare la ora 20:55 și apune la
07:54.
LU - 25 MARTIE
•
1364 Makemake la Opoziție (ora 22:00), bine plasat pentru observare în constelația Coma Berenices. Vizibilitate
în Baia Mare între orele 19:58 (23 grade E) – 05:05 (40 grade V). Soarele răsare la 06:18 și apune la ora 18:43.
Luna răsare la ora 23:06 și apune la 08:55.
MI - 27 MARTIE
•
Conjuncție Luna și Jupiter (ora 04:28). Ascensie dreaptă comună cu Luna trecând la 1°53'N de Jupiter. Apuls la un
moment apropiat. Dificil de observat din Baia Mare, altitudinea maximă fiind de 19 grade față de orizont.
Accesibilitate între orele 02:33 – 05:54. Culminația este la ora 05:41 (19 grade S). Magnitudine Luna: -12,1;
Magnitudine Jupiter: -2,2. În constelația Ophiuchus. Soarele răsare la 06:14 și apune la ora 18:45. Luna răsare la
ora 01:18 și apune la 10:09.
JO – 28 MARTIE
•
Luna în ultimul pătrar (ora 06:11). Răsare către miezul nopții, proeminentă pe cerul zorilor. Accesibilitate din Baia
Mare între orele 02:14 – 05:52. Altitudine maximă: 19 grade. Soarele răsare la 06:12 și apune la ora 18:47. Luna
răsare la ora 02:14 și apune la 10:54.
VI - 29 MARTIE
•
Conjuncție Luna și Saturn (la ora 07:00). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 0°03'S de Saturn. Cu apuls
la un moment apropiat. Altitudine maximă în Baia Mare: 17 grade. Accesibilitate între orele 03:03 – 05:50.
Magnitudine Luna: -11,6; Magnitudine Saturn: 0,4. În constelația Sagittarius. Soarele răsare la 06:10 și apune la
ora 18:48. Luna răsare la ora 03:04 și apune la 11:45.
•
Apropiere strânsă Pluto – Luna (ora 13:39). Pasaj de 0°18' între obiecte. Altitudine maximă pe cerul băimărean:
16 grade. Accesibilitate între orele 03:18 – 05:51. Magnitudine Lună: -11,5; Magnitudine Pluto: 14,8. În
Sagittarius.

APRILIE
LU - 1 APRILIE
•
Luna la Apogeu (ora 03:15), cel mai îndepărtat punct pe orbita sa față de Terra, la 405.000 km. Luna în Capricorn.
Soarele răsare la 07:04 și apune la ora 19:52. Luna răsare la ora 05:53 și apune la 15:38.
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MA - 2 APRILIE
•
M104 (Galaxia Sombrero sau NGC4594)este bine plasat pentru observare. Accesibilitate între orele 22:51 (21
grade SE) – 03:55. Cel mai înalt punct va fi atins la ora 01:25 (30 grade S). Magnitudine M104: 8,0. Soarele răsare
la 07:02 și apune la ora 19:54. Luna răsare la ora 06:20 și apune la 16:38.
•
Luna la Periheliu (ora 07:17), cel mai apropiat punct față de Soare (0,9972 unități astronomice). Distanță Terra –
Lună: 404.000 km. Luna în Aquarius; Soarele în Pisces.
•
Conjuncție Lună și Venus (ora 07:19). Ascensie dreaptă comună cu Luna trecând la 2°40' S de Venus. Perechea nu
este observabilă din Baia Mare (altitudine maximă 5 grade). Magnitudine Lună: -10,0; Altitudine Venus: -4,0.
Ambele în Aquarius. Cu apuls.
•
Conjuncție Mercur și Neptun (ora 21:51). Ascensie dreaptă comună cu Mercur trecând la 0°22'N de Neptun.
Neobservabil din Baia Mare. Magnitudine Mercur: 0,7; Magnitudine Neptun: 8,0. În Aquarius.
MI - 3 APRILIE
•
Conjuncție Luna și Mercur (ora 02:03). Ascensie dreaptă comună cu Luna trecând la 3°37'S de Mercur. Perechea
nu este observabilă din Baia Mare. Magnitudine Luna: -9,4; Magnitudine Mercur: 0,7. În Aquarius. Soarele răsare
la 07:00 și apune la ora 19:55. Luna răsare la ora 06:42 și apune la 17:42.
VI - 5 APRILIE
•
Luna Nouă (ora 11:52). Cea mai mare apropiere de Soare: 4°57'. În Cetus. Soarele răsare la 06:56 și apune la ora
19:58. Luna răsare la ora 07:28 și apune la 19:47.
•
M94 este bine plasat pentru observare. M84 este o galaxie spirală din Canes Venatici și va fi vizibilă între orele
21:12 (45 grade E) – 05:39 (45 grade V). Magnitudine: 8,2. Acces cu binoclu sau telescop mic.
•
Asteroidul 7 Iris este la Opoziție. Bine plasat pentru observare, în constelația Corvus. Vizibilitate din Baia Mare
între orele 22:56 (21 grade SE) și 03:34. Cel mai înalt punct, la ora 01:17 (29 grade S).
SA - 6 APRILIE
•
Asteroidul 2 Pallas este la Opoziție (ora 19:48). În constelația Bootes. Accesibilitate din Baia Mare între orele
21:21 (21 grade E) – 05:37 (41 grade SW). La momentul opoziției, Asteroidul 2 Palas realizează și cea mai mare
apropiere de Terra, la 1,6 unități astronomice, vârful de magnitudine fiind de 7,9. Vizibil cu binoclul sau un
telescop mic. Soarele răsare la 06:54 și apune la ora 20:00. Luna răsare la ora 07:52 și apune la 20:51.
MA - 9 APRILIE
•
Conjuncție Luna și Marte (ora 09:41). Ascensie dreaptă comună cu Luna trecând la 4°43'S de Marte. Cu apuls.
Vizibilitate din Baia Mare între orele 20:23 (37 grade W) – 00:24. Magnitudine Lună: -10,6; Magnitudine Marte:
1,5. În Taurus. Soarele răsare la 06:48 și apune la ora 20:04. Luna răsare la ora 09:17 și apune la 00:13.
MI - 10 APRILIE
•
Conjuncție Venus și Neptun (ora 06:43). Ascensie dreaptă comună cu Venus trecând la 0°18'S de Neptun.
Neobservabil din Baia Mare. Altitudine maximă: 4 grade. Magnitudine Venus: -3,9; Magnitudine Neptun: 8,0. În
Aquarius. Soarele răsare la 06:46 și apune la ora 20:05. Luna răsare la ora 09:58 și apune la 00:13.
•
Mercur la Afeliu (ora 10:40), cel mai îndepărtat punct față de Soare, la 0,47 unități astronomice. Mercur în
Aquarius, Soarele în Pisces.
JO - 11 APRILIE
•
Mercur la Marea Elongație Vestică (ora 18:37). Rezidă la 27 grade Vest de Soare. Răsare și apune la scurt timp
înaintea Soarelui. Neobservabil din Baia Mare. Soarele răsare la 06:44 și apune la ora 20:07. Luna răsare la ora
10:46 și apune la 01:20.
VI - 12 APRILIE
•
Dușul meteroic al Virginidelor (7 – 18 aprilie) atinge vârful de activitate. În baia Mare, radiantul apare la 30 grade
deasupra orizontului, la miezul nopții, rata maximă fiind de 2 meteori/oră. Soarele răsare la 06:42 și apune la ora
20:08. Luna răsare la ora 11:44 și apune la 02:24.
•
Luna în Primul Pătrar (ora 22:07). Accesibilă între orele 20:30 (62 grade SW) – 03:31. Exact jumătate luminată.
LU - 15 APRILIE
•
M51 (Galaxia Volburei, NGC5194) este bine plasată pentru observare. Vizibilitate din Baia Mare între orele 21:29
(51 grade E) – 05:17. Magnitudine M51: 8,4. Soarele răsare la 06:36 și apune la ora 20:12. Luna răsare la ora 15:21
și apune la 04:51.

99

ANUARUL DE ASTRONOMIE POPULARĂ AL COMPLEXULUI ASTRONOMIC BAIA MARE

MA - 16 APRILIE
•

136108 Haumea la Opoziție (ora 04:23). În constelația Bootes. Vizibilitate între orele 21:31 (26 grade E) – 05:15
(41 grade SW). Soarele răsare la 06:34 și apune la ora 20:18. Luna răsare la ora 16:38 și apune la 05:27.

MI - 17 APRILIE
•
Luna la Perigeu (la ora 01:06), în cel mai apropiat punct față de Terra, la 364.000 km. Luna în Leo. Soarele răsare
la 06:33 și apune la ora 20:15. Luna răsare la ora 17:58 și apune la 05:58.
JO - 18 APRILIE
•
Venus la Afeliu (ora 05:26), cel mai îndepărtat punct față de Soare, la o distanță de 0,73 unități astronomice.
Venus și Soarele în Pisces. Venus neobservabil din Baia Mare (altitudine maximă 4 grade). Soarele răsare la 06:31
și apune la ora 20:17. Luna răsare la ora 19:14 și apune la 06:24.
•
M3 (NGC 5272) – roi globular din Canes Venatici, este bine plasat pentru observare. Vizibilitate între orele 21:34
(42 grade E) – 05:10 (43 grade W). Magnitudine: 6,4.
VI - 19 APRILIE
•
Luna Plină (ora 11:13). Luna în Virgo. Distanță Terra – Lună: 368.000 km. Soarele răsare la 06:29 și apune la ora
20:18. Luna răsare la ora 20:29 și apune la 06:52.
LU - 22 APRILIE
•
Luna la Afeliu (ora 05:06), în cel mai îndepărat punct față de Soare pe orbită, la 1,0071 unități astronomice.
Distanță Terra – Lună: 380.000 km. Soarele răsare la 06:23 și apune la ora 20:22. Luna răsare la ora 22:56 și apune
la 08:23.
MA - 23 APRILIE
•
Uranus la Conjuncție Solară. Uranus va trece aproape de Soare (separație 0°29'). Uranus se va afla de asemenea
în cel mai distant punct față de Terra, la 20,85 unități astronomice. Uranus și Soarele în constelația Aries. Soarele
răsare la 06:22 și apune la ora 20:24. Luna răsare la ora 00:03 și apune la 09:01.
•
Dușul Meteoric al Lyridelor (19 – 25 aprilie), atinge vârful. Corpul părinte responsabil este cometa C/1861 G1
(Thatcher). Din Baia Mare, radiantul va apărea la 35 grade deasupra orizontului estic la miezul nopții, numărul
așteptat de meteori fiind de 5 pe oră.
•
Conjuncție Luna și Jupiter (ora 14:35). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 1°38'N de Jupiter. Cu apuls.
Vizibilitate dificilă din Baia Mare (altitudine maximă 19 grade). Apariție între orele 04:55 (19 grade S) – 06:01 (18
grade V). Magnitudine Lună: -12,4; Magnitudine Jupiter: -2,4. Ambele obiecte în Ophiuchus.
MI – 24 aprilie
•
M101 (Galaxia Vârtelniței sau NGC 5457) din Ursa Major, este bine plasată pentru observare. Atinge cel mai
înalt punct pe cerul băimărean la ora 01:22 (83 grade N). Este circumpolară – vizibilă întreaga noapte.
Magnitudine: 7,9. . Soarele răsare la 06:20 și apune la ora 20:25. Luna răsare la ora 01:04 și apune la 09:45.
JO - 25 APRILIE
•
Conjuncție Luna și Saturn (ora 17:27). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 0°22'S de Saturn. Cu apuls. Pe
cerul băimărean, perechea va fi vizibilă între orele 02:20 – 05:58. Altitudine maximă 20 grade S. Magnitudine
Lună: -12,1; Magnitudine Saturn: 0,3. Ambele în constelația Sagittarius. Soarele răsare la 06:18 și apune la ora
20:26. Luna răsare la ora 01:58 și apune la 10:34.
•
Apropiere strânsă Luna și Pluto (ora 22:49), cu pasaj de 0°04' între ele. Dificil de observat din Baia Mare pentru că
altitudinea maximă atinsă este de 19 grade. Accesibilitate între orele 02:33 – 05:58. Magnitudine Lună: -12,0;
Magnitudine Pluto: 14,7. În Sagittarius.
SA - 27 APRILIE
•
Luna în Ultimul Pătrar (ora 01:20). Dificil de observat din Baia Mare, altitudine maximă: 17 grade SE.
Accesibilitate între orele 03:12 – 05:53. Soarele răsare la 06:15 și apune la ora 20:29. Luna răsare la ora 03:23 și
apune la 12:26.
DU - 28 APRILIE
•
Luna la Apogeu (ora 21:21), cel mai îndepărtat punct față de Terra pe orbita sa, la 404.000 km. În constelația
Aquarius. Soarele răsare la 06:13 și apune la ora 20:31. Luna răsare la ora 03:56 și apune la 13:25.

MAI
JO - 2 MAI
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•
•

Luna la Periheliu (ora 09:09), cel mai apropiat punct față de Soare, pe orbita sa: 1,0055 unități astronomice.
Distanță Terra – Lună: 398.000 km. Luna în Cetus, Soarele în Aries. Soarele răsare la 06:06 și apune la ora 20:36.
Luna răsare la ora 05:33 și apune la 17:34.
Conjuncție Luna și Venus (ora 14:41). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 3°37'S de Venus.
Neobservabil din Baia Mare (maxim 3 grade altitudine). Magnitudine Lună: -9,6 în Cetus; Magnitudine Venus: -3,9
în Pisces.

DU - 5 MAI
•
Lună Nouă (ora 01:47). Luna trece aproape de Soare. Cea mai mare apropiere: 4°35'. În Aries. Soarele răsare la
06:01 și apune la ora 20:40. Luna răsare la ora 06:46 și apune la 20:54.
MI - 8 MAI
•
Conjuncție Luna și Marte (ora 02:36). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 3°14'S de Marte. Vizibilitate
pe cerul băimărean între orele 21:04 (26 grade V) – 00:04. Magnitudine Luna: -10,2; Magnitudine Marte: 1,7. În
constelația Taurus. Cu apuls. Soarele răsare la 05:57 și apune la ora 20:44. Luna răsare la ora 08:42 și apune la
00:19.
SA - 11 MAI
•
Apropiere strânsă Luna și M44 (ora 05:15), cu separație de 0°19' între ele. Vizibilitate între orele 21:09 (50 grade
SV) – 02:29. Magnitudine Lună: -11,7; Magnitudine M44: 3,1. În constelația Cancer. . Soarele răsare la 05:53 și
apune la ora 20:48. Luna răsare la ora 11:53 și apune la 02:10.
DU - 12 MAI
•
Luna în Primul Pătrar (ora 04:14). Vizibilitate din Baia Mare între orele 21:10 (54 grade SV) – 03:08. Luna în Leo.
Soarele răsare la 05:51 și apune la ora 20:50. Luna răsare la ora 13:07 și apune la 02:54.
•
Asteroidul 8 Flora la Opoziție (ora 07:48), în constelația Libra; Accesibilitate între orele 22:42 (21 grade SE) –
04:15. Cel mai înalt punct, 32 grade S – atins la ora 01:30. Cea mai mare apropiere de Terra 1,533 unități
astronomice. Magnitudine: 9,7.
LU - 13 MAI
•
Dușul meteoric al Alfa-Scorpidelor (20 aprilie – 19 mai) atinge rata maximă. Pe cerul băimărean, la miezul nopții
radiantul se află la 12 grade deasupra orizontului SE. Corpul părinte responsabil: 2004BZ74. Rata așteptată: 1
meteor/oră. Soarele răsare la 05:50 și apune la ora 20:51. Luna răsare la ora 14:24 și apune la 03:30.
MA - 14 MAI
•
Luna la Perigeu (ora 00:54), cel mai apropiat punct de Terra: 369.000 km. Luna în Leo. Soarele răsare la 05:49 și
apune la ora 20:52. Luna răsare la ora 15:39 și apune la 03:59.
DU - 19 MAI
•
Luna Plină (ora 00:13). Luna în Libra. Soarele răsare la 05:42 și apune la ora 20:59. Luna răsare la ora 21:44 și
apune la 06:19.
LU - 20 MAI
•
Asteroidul 20 Massalia la Opoziție (ora 19:48). Vizibilitate între orele 00:33 (21 grade S)– 02:16. Cel mai înalt
punct pe cer este atins la ora 01:24 (22 grade S). Distanță Terra – Massalia: 1,624 unități astronomice.
Magnitudine maximă: 9,7. Soarele răsare la 05:41 și apune la ora 21:00. Luna răsare la ora 22:51 și apune la 06:55.
•
Conjuncție Luna și Jupiter (ora 19;54). Ascensie dreaptă comună cu Luna trecând la 1°41'N de Jupiter. Cu apuls.
Altitudine maximă în Baia Mare: 19 grade. Accesibilitate între orele 03:00 – 05:19. Magnitudine Luna: -12,6;
Magnitudine Jupiter: -2,6. Luna și Jupiter în Ophiuchus.
MA - 21 MAI
•
Luna la Afeliu (ora 01:21), cel mai îndepărtat punct față de Soare (1,0143 unități astronomice). Distanță Terra –
Lună: 387.000 km. Luna în Taurus. Soarele răsare la 05:40 și apune la ora 21:01. Luna răsare la ora 23:48 și apune
la 07:35.
•
Mercur la Conjuncție Solară Superioară (ora 15:55). Mercur va trece aproape de Soare. Evenimentul marchează
finalul apariției planetei pe cerul de dimineață și tranziția către a deveni un obiect de seară în următoarele
săptămâni. Cea mai mică separație față de Soare: 0°19'. Mercur și Soarele în Taurus.
JO - 23 MAI
•
Conjuncție Luna – Saturn (ora 01:14). Ascensie dreaptă comună cu Luna trecând la 0°31'S de Saturn. Cu apuls.
Accesibilitate pe cerul băimărean între orele 01:33 (7 grade SE) – 05:14 (20 grade S). Cel mai înalt punct atins la
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ora 04:49 (20 grade S). Magnitudine Luna: -12,4; Magnitudine Saturn: 0,2. În Sagittarius. Soarele răsare la 05:38 și
apune la ora 21:04. Luna răsare la ora 00:39 și apune la 09:16.
VI - 24 MAI
•
Mercur la Periheliu (ora 10:18), cel mai apropiat punct față de Soare (0,31 unități astronomice). Neobservabil –
separație de numai 3 grade. Soarele răsare la 05:37 și apune la ora 21:05. Luna răsare la ora 01:22 și apune la
10:12.
DU - 26 MAI
•
Luna la Apogeu (ora 16:28), cel mai îndepărtat punct față de Terra pe orbita sa (404.000 km). Luna în Aquarius.
Soarele răsare la 05:35 și apune la ora 21:07. Luna răsare la ora 02:26 și apune la 12:14.
•
Luna în Ultimul Pătrar (ora 19:35). Vizibilitate din Baia Mare între orele 02:40 – 05:13. Altitudine maximă 20
grade SE. Luna în Aquarius. Distanță Terra – Luna: 404.000 km.

IUNIE
SA - 1 IUNIE
•
Conjuncție Luna și Venus (ora 21:15). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 3°14'S de Venus.
Neobservabil din Baia Mare. Altitudine maximă: 3 grade. Magnitudine Lună: -8.9; Magnitudine Venus: -3,9. În
constelația Aries. Soarele răsare la 05:31 și apune la ora 21:13. Luna răsare la ora 04:47 și apune la 18:36.
•
Luna la Periheliu (ora 23:57), cel mai apropiat punct față de Soare (1,0117) unități astronomice față de Soare.
Distanță Terra – Luna: 384.000 km. Luna în Aries, Soarele în Taurus.
LU - 3 IUNIE
•
Lună Nouă. Luna va trece aproape de Soare. Maximă apropiere: 3°00'. În Taurus. Soarele răsare la 05:29 și apune
la ora 21:15. Luna răsare la ora 05:51 și apune la 20:58.
•
M13 – roiul globular Hercules sau NGC6205 este bine plasat pentru observare. Accesibilitate pe cerul băimărean
între orele 22:56 (61 grade E) – 03:44. Magnitudine M13: 5,8. În constelația Hercules
MA - 4 IUNIE
•
Conjuncție Luna și Mercur (ora 18:42). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 3°39'S de Mercur.
Neobservabil din Baia Mare (7 grade altitudine). Magnitudine Luna: -8,4 (în Orion); Magnitudine Mercur: -0,8 (în
Taurus). Soarele răsare la 05:29 și apune la ora 21:16. Luna răsare la ora 06:35 și apune la 20:58.
VI- 7 IUNIE
•
Roiul globular M10 (NGC 6254) din Ophiuchus este bine plasat pentru observare, fiind vizibil între orele 23:02
(29 grade SE) – 03:41 (30 grade SV). Magnitudine M10: 5,0. Soarele răsare la 05:27 și apune la ora 21:18. Luna
răsare la ora 09:42 și apune la 00:08.
SA - 8 IUNIE
•
Luna la Perigeu (ora 02:16), cel mai apropiat punct de Terra pe orbita sa (368.000 km). În constelația Cancer.
Soarele răsare la 05:27 și apune la ora 21:19. Luna răsare la ora 10:58 și apune la 00:55.
LU - 10 IUNIE
•
Dușul meteoric al Ofiucidelor (19 mai – iulie) atinge perioada de vârf. Radiantul în Baia Mare va apărea la 19
grade S la miezul nopții. Rata așteptată: 1 meteor/oră. Soarele răsare la 05:26 și apune la ora 21:20. Luna răsare la
ora 13:27 și apune la 02:05.
•
Luna în Primul Pătrar (ora 09:01). Vizibilitate între orele 21:44 (42 grade SW) – 02:22. Distanță Terra – Lună:
370.000 km.
•
Jupiter la Opoziție (ora 18:17), în constelația Ophiuchus. Dificultate de observare din Baia Mare, datorită
altitudinii mici (19 grade). Accesibilitate între orele 22:13 – 04:36.
MA - 11 IUNIE
•
M92 – roi globular din Hercules (NGC 6341) este bine plasat pentru observare. Accesibilitate pe cerul băimărean
între orele 23:07 (66 grade E) – 03:37 (66 grade V). Soarele răsare la 05:26 și apune la ora 21:22. Luna răsare la
ora 10:56 și apune la 03:00.
DU - 16 IUNIE
•
Conjuncție Luna – Jupiter (ora 21:50). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 1°59'N de Jupiter. Cu apuls.
Altitudine maximă: 19 grade. Accesibilitate între orele 21:50 – 04:10. Cel mai înalt punct pe cer: ora 01:00.
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Magnitudine Lună: -12,6; Magnitudine Jupiter: -2,6. În constelația Ophiuchus. Soarele răsare la 05:26 și apune la
ora 21:24. Luna răsare la ora 20:36 și apune la 04:51.
LU - 17 IUNIE
•
Luna Plină (ora 11:32). Distanță Terra – Lună: 389.000 km. Luna în Ophiuchus. Soarele răsare la 05:26 și apune la
ora 21:24. Luna răsare la ora 20:37 și apune la 05:30.
MA - 18 IUNIE
•
Luna la Afeliu (ora 11:16), cel mai îndepărtat punct față de Soare (1,0186 unități astronomice). Distanță Terra –
Lună: 393.000 km. Luna în Sagittarius. Soarele răsare la 05:26 și apune la ora 21:25. Luna răsare la ora 22:31 și
apune la 06:14.
•
Conjuncție Mercur și Marte (ora 17:43). Ascensie dreaptă comună, cu Mercur trecând la 0°14'N de Marte. Cu
apuls. Neobservabil din Baia Mare. Magnitudine Mercur: 0,1; Magnitudine Marte 1,8. În Gemini.
MI - 19 IUNIE
•
Conjuncție Luna și Saturn (ora 06:47). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 0°26'S de Saturn. Cu apuls.
Accesibilitate pe cerul băimărean între orele 23:39 (7 grade SE) – 05:00 (15 grade SV). Cel mai înalt punct: 02:57
(20 grade S). Magnitudine Lună: -12,5; Magnitudine Saturn: 0,1. În Sagittarius. Soarele răsare la 05:26 și apune la
ora 21:25. Luna răsare la ora 23:17 și apune la 07:05.
•
Apropiere strânsă Luna și Pluto (ora 14:16) cu separație de 0°03' între ele. Accesibilitate între orele 23:57 – 05:01.
Cel mai înalt punct pe cer: 20 grade S, la ora 03:14. Magnitudine Lun: -12,5; Magnitudine Pluto: 14,6. În
constelația Sagittarius.
JO - 20 IUNIE
•
Dușul meteoric al Ofiucidelor (19 mai – iulie) la activitate maximă. În baia Mare, radiantul va apărea la 22 grade S,
la miezul nopții. Rată meteori: 1 meteor/lună. Soarele răsare la 05:26 și apune la ora 21:25. Luna răsare la ora
23:56 și apune la 08:01.
VI - 21 IUNIE
•
Solstițiul de Vară (ora 18:40), cea mai lungă zi, în emisfera nordică. Ziua în calendar in care Soarele, pe traseul său
anual prin constelațiile zodiacului, atinge cel mai nordic punct de pe cer, în constelația Cancer, la o declinație de
23.5°N. Soarele răsare la 05:26 și apune la ora 21:26. Luna răsare la ora 23:56 și apune la 09:00.
DU - 23 IUNIE
•
Luna la Apogeu (ora 10:50), cel mai îndepărtat punct față de Terra pe orbita sa (404.000 km). Luna în Aquarius.
Soarele răsare la 05:26 și apune la ora 21:26. Luna răsare la ora 00:56 și apune la 11:01.
LU - 24 IUNIE
•
Mercur la Marea Elongație Estică (ora 03:48). Neobservabil din Baia Mare. Atinge cel mai înalt punct în timpul
zilei, iar la amurg se află la 6 grade deasupra orizontului. Mercur și Soarele sunt în Gemini. Soarele răsare la 05:27
și apune la ora 21:26. Luna răsare la ora 01:18 și apune la 12:05.
MA - 25 IUNIE
•
Luna în Ultimul Pătrar (ora 12:48). Luna răsare către miezul nopții, fiind proeminentă pe cerul dimineții.
Accesibilitate din Baia Mare între orele 01:45 – 05:03 (28 grade SE). Luna în Pisces. Soarele răsare la 05:27 și
apune la ora 21:26. Luna răsare la ora 01:40 și apune la 13:06.
SA - 29 IUNIE
•
Roiul stelar deschis NGC 6633 din Ophiuchus este bine plasat pentru observare, fiind accesibil între orele 23:12
(40 grade SE) – 03:40 (39 grade SV). Magnitudine NGC 6633: 4,6. . Soarele răsare la 05:29 și apune la ora 21:26.
Luna răsare la ora 03:46 și apune la 18:36.

IULIE
MA - 2 IULIE
•
Luna la Periheliu (ora 15:24), cel mai apropiat punct față de Soare (1,0143 unități astronomice). Distanță Terra –
Lună: 368.000 km. Luna și Soarele în Gemini. Soarele răsare la 05:31 și apune la ora 21:26. Luna răsare la ora
05:15 și apune la 20:56.
•
IC4756 – roi stelar deschis din Serpens este bine plasat, accesibil din Baia Mare între orele 23:11 (39 grade SE) –
03:42 (38 grade SV). Magnitudine IC4756: 4,6. În Serpens Cauda.
•
Lună Nouă (ora 22:18). Luna trece aproape de Soare.
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Eclipsă Totală de Soare (2 iulie, ora 19:20 – 3 iulie, ora 01:18). Nu e vizibilă din România, ci numai din America
de Sud și Pitcairn.

JO - 4 IULIE
•
Conjuncție Lună – Marte (ora 08:41). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 0°05'N de Marte.
Neobservabilă din Baia Mare. Magnitudine Lună: -8,9; Magnitudine Marte: 1,8. În Cancer. Soarele răsare la 05:31
și apune la ora 21:26. Luna răsare la ora 05:32 și apune la 21:25.
•
Conjuncție Lună – Mercur (ora 11:35). Neobservabilă din Baia Mare.
VI - 5 IULIE
•
Terra la Afeliu (ora 01:11), în cel mai îndepărtat punct față de Soare (1,02 unități astronomice). Soarele răsare la
05:33 și apune la ora 21:25. Luna răsare la ora 08:41 și apune la 23:32.
•
Luna la Perigeu (ora 08:01), cel mai apropiat punct de Terra pe orbita sa (363.000 km). Luna în Cancer.
DU - 7 IULIE
•
Mercur la Afeliu (09:56), cel mai îndepărtat punct față de Soare (0,47 unități astronomice). Mercur în constelația
Cancer, Soarele în Gemini. Neobservabil din Baia Mare. Soarele răsare la 05:34 și apune la ora 21:24. Luna răsare
la ora 01:15 și apune la 00:08.
•
Conjuncție Marte și Mercur (ora 16:27). Neobservabil din Baia Mare.;
LU - 8 IULIE
•
Dușul meteoric al Capricornidelor (iulie – august) atinge vârful de activitate. Radiantul în Baia Mare la miezul
nopții se va afla la 23 grade SE. Rata meteori: 1 meteor/oră. Soarele răsare la 05:35 și apune la ora 21:23. Luna
răsare la ora 12:32 și apune la 00:39.
MA - 9 IULIE
•
Luna în Primul Pătrar (ora 13:56). Accesibilitate între orele 21:47 (31 grade SV) – 01:26. Luna în Virgo. Soarele
răsare la 05:36 și apune la ora 21:23. Luna răsare la ora 13:45 și apune la 01:04.
•
Saturn la Opoziție (ora 19:55). Vizibilitate din Baia Mare între orele 22:35 – 04:25. În Sagittarius. Saturn se află și
în cel mai apropiat punct de Terra: 9,03 unități astronomice. Magnitudine: 0,1.
SA - 13 IULIE
•
Conjuncție Luna – Jupiter (ora 22:43). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 2°20'N de Jupiter. Cu apuls.
Accesibilitate în Baia Mare între orele 21:45 (18 grade S) – 02:12 (8 grade SV). Cel mai înalt punct la ora 22:57 (20
grade S). Magnitudine Lună: -12,5; Magnitudine Jupiter: -2,5. În Ophiuchus. Soarele răsare la 05:39 și apune la ora
21:20. Luna răsare la ora 18:25 și apune la 02:53.
MA - 16 IULIE
•
Conjuncție Luna și Saturn (ora 10:15). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 0°13'S de Saturn. Cu apuls.
Accesibilitate între orele 21:47 – 04:15. Cel mai înalt punct (20 grade S) va fi atins la orele 01:03. Soarele răsare la
05:42 și apune la ora 21:18. Luna răsare la ora 21:13 și apune la 04:58.
•
Luna la Afeliu (ora 16:52), cel mai îndepărtat punct față de Soare (1,0191 unități astronomice). Distanță Terra –
Lună: 397.000 km. Luna în Sagittarius. Soarele în Gemini.
MI - 17 IULIE
•
Eclipsă Parțială de Lună (16 iulie – ora 23:02 pană 17 iulie – ora 01:59. Luna va trece prin umbra Terrei, creând o
eclipsă parțială lunară. Pe cerul băimărean este vizibilă spre S, și Luna va rezida la 19 grade deasupra orizontului la
momentul maxim (ora 00:31), când 65% din discul lunar se va afla în umbră. Soarele răsare la 05:43 și apune la
ora 21:17. Luna răsare la ora 21:55 și apune la 05:51.
•
Lună Plină (ora 00:40). Distanță Terra – Lună: 398.000 km. În Sagittarius.
DU - 21 IULIE
•
Luna la Apogeu (ora 02:59), cel mai îndepărtat punct pe orbită față de Terra (405.000 km). Luna în Aquarius.
Soarele răsare la 05:48 și apune la ora 21:13. Luna răsare la ora 23:45 și apune la 09:53.
•
Dușul meteoric al Alfa-Cygnidelor (iulie – august), atinge vârful de activitate. Radiantul la 75 grade E, la miezul
nopții. Rată așteptată în Baia Mare: 4 meteori/oră. ;
•
Mercur la Conjuncție solară inferioară (ora 15:28), va trece aproape de Soare (separație de numai 4°57'. Mercur
la 0,58 unități astronomice față de Terra. Soarele și Mercur în Cancer.
JO - 25 IULIE
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Luna în Ultimul Pătrar (ora 04:19). Accesibilitate între orele 00:44 – 05:28, când va atinge altitudinea maximă de
42 grade SE. Soarele răsare la 05:52 și apune la ora 21:09. Luna răsare la ora 00:49 și apune la 14:02.

LU - 29 IULIE
•
Dușul meteoric al Delta-Aquaridelor (15 iulie – 20 august), atinge vârful de activitate, cu 5 meteori pe oră în Baia
Mare (radiantul la 15 grade SE). Soarele răsare la 05:57 și apune la ora 21:04. Luna răsare la ora 03:01 și apune la
18:34.
MI - 31 IULIE
•
Conjuncție Lună – Mercur (ora 05:19). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 4°31'N de Mercur.
Neobservabil din Baia Mare. Magnitudine Lună: -8,2; Magnitudine Mercur: 2,3. În Constelația Gemini. Soarele
răsare la 05:59 și apune la ora 21:02. Luna răsare la ora 05:02 și apune la 20:37.

AUGUST
JOI - 1 AUGUST
•
Lună Nouă (ora 06:13). Luna și Soarele în Cancer. Soarele răsare la 06:01 și apune la ora 21:00. Luna răsare la ora
06:16 și apune la 21:25.
VI - 2 AUGUST
•
Luna la Periheliu (ora 02:32), cel mai apropiat punct față de Soare (1,0127 unități astronomice). Distanță Terra –
Lună: 359.000 km. Soarele răsare la 06:02 și apune la ora 20:59. Luna răsare la ora 07:35 și apune la 22:06.
•
Dușul meteoric al Alfa-Capricornidelor (15 iulie – 20 august), la vârf de activitate, cu 2 meteori pe oră la Baia
Mare (radiantul la 32 grade S, către miezul nopții).
•
Luna la Perigeu (ora 10:12), cel mai apropiat punct față de Terra (359.000 km). Luna în Leo.
MA - 6 AUGUST
•
Dușul meteoric al Tau-Aquaridelor (iulie – august), atinge vârful activității, cu 2 meteori pe oră, pe cerul
băimărean (radiantul la miezul nopții este la 21 grade SE). Soarele răsare la 06:07 și apune la ora 20:53. Luna
răsare la ora 12:48 și apune la 23:58.
MI - 7 AUGUST
•
Luna în Primul Pătrar (ora 20:32). Accesibilitate din Baia Mare între orele 21:13 (25 grade SV) – 00:31. Luna în
Libra. Soarele răsare la 06:08 și apune la ora 20:51. Luna răsare la ora 14:00 și apune la 00:26.
JO - 8 AUGUST
•
Venus la Periheliu (ora 12:03), cel mai apropiat punct față de Soare (0,27 unități astronomice). Venus și Soarele în
Cancer. Separație față de Soare: 1 grad. Soarele răsare la 06:10 și apune la ora 20:50. Luna răsare la ora 15:10 și
apune la 00:26.
SA- 10 AUGUST
•
Conjuncție Lună – Jupiter (ora 01:53). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 2°28'N de Jupiter. Cu apuls.
Accesibilitate din Baia Mare între orele 21:07 (20 grade S) – 01:23. Magnitudine Lună: -12,2; Magnitudine Jupiter:
-2,4. În Ophiuchus. Soarele răsare la 06:12 și apune la ora 20:47. Luna răsare la ora 17:22 și apune la 01:30.
•
Mercur la Marea Elongație Vestică (ora 06:26). Mercur rezidă la 19 grade V de Soare. Neobservabil din Baia
Mare.
LU - 12 AUGUST
•
Conjuncție Lună și Saturn (la ora 12:53). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 0°02'S de Saturn. Dificil de
observat, altitudinea maximă fiind de 19 grade. Accesibilitate între orele 21:04 – 02:19. Cel mai înalt punct, la ora
23:05. În Sagittarius. Soarele răsare la 06:15 și apune la ora 20:43. Luna răsare la ora 19:11 și apune la 02:54.
MA - 13 AUGUST
•
Dușul meteoric al Perseidelor (23 iulie – 20 august) atinge vârful activității, cu 48 meteori pe oră la Baia Mare
(radiantul la 37 grade NE – la miezul nopții). Corpul responsabil este cometa 109P/Swift-Tuttle. Soarele răsare la
06:16 și apune la ora 20:42. Luna răsare la ora 19:53 și apune la 03:45.
•
Luna la Afeliu (ora 23:21), cel mai îndepărtat punct față de Soare (1,0157 unități astronomice). Distanță Terra –
Lună: 401.000 km. Luna în Capricornus.
MI - 14 AUGUST
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Venus la Conjuncție Solară Superioară (ora: 08:33). Separație la cea mai mare apropiere: 1°16'. Venus parcurge
de asemenea apogeul (1,73 unități astronomice față de Terra). Venus și Soarele în Leo. Soarele răsare la 06:18 și
apune la ora 20:40. Luna răsare la ora 20:30 și apune la 04:42.

JO - 15 AUGUST
•
Lună Plină (ora 15:31). Luna în Capricornus. Distanță Terra – Luna: 404.000 km. Soarele răsare la 06:19 și apune la
ora 20:38. Luna răsare la ora 21:00 și apune la 05:42.
SA - 17 AUGUST
•
Luna la Apogeu (ora 13:50), cel mai îndepărtat punct pe orbită față de Terra (406.000 km). Luna în Aquarius.
Soarele răsare la 06:22 și apune la ora 20:35. Luna răsare la ora 21:48 și apune la 07:44.
MA - 20 AUGUST
•
Mercur la Periheliu (ora 09:35), cel mai apropiat punct față de Soare (0,31 unități astronomice). Greo observabil
din Baia Mare, între orele 05:04 – 06:05. Soarele răsare la 06:26 și apune la ora 20:30. Luna răsare la ora 22:53 și
apune la 10:49.
MI - 21 AUGUST
•
Dușul meteoric al Alfa-Cygnidelor (iulie – august), atinge vârful de activitate, cu 4 meteori pe oră la Baia Mare
(radiantul la 75 grade E la miezul nopții). Soarele răsare la 06:27 și apune la ora 20:28. Luna răsare la ora 23:14 și
apune la 11:51.
VI - 23 AUGUST
•
Luna în Ultimul Pătrar (ora 17:57). Vizibilitate din Baia Mare între orele 23:51 – 06:11 (55 grade SE). Soarele
răsare la 06:30 și apune la ora 20:24. Luna răsare la ora 23:41 și apune la 14:02.
LU - 26 AUGUST
•
Marte la Afeliu (ora 04:15), cel mai îndepărtat punct față de Soare (1,67 unități astronomice). Marte în Leo.
Soarele răsare la 06:34 și apune la ora 20:18. Luna răsare la ora 01:39 și apune la 17:21.
MI - 28 AUGUST
•
Marte la Apogeu (ora 22:33), cel mai îndepărtat punct față de Terra (2,68 unități astronomice). Soarele răsare la
06:36 și apune la ora 20:15. Luna răsare la ora 03:48 și apune la 19:14.
VI - 30 AUGUST
•
Lună Nouă (ora 13:38). Soarele și Luna în Leo. Soarele răsare la 06:39 și apune la ora 20:11. Luna răsare la ora
06:27 și apune la 20:33.
•
Luna la Perigeu (ora 18:54), cel mai apropiat punct pe orbită de Terra (357.000 km).

SEPTEMBRIE
DU - 1 SEPTEMBRIE
•
Luna la Periheliu (ora 08:41), cel mai apropiat punct de Soare (1,0072 unități astronomice). Distanță Terra – Lună:
359.000 km. Luna în Virgo. Soarele în Leo. Soarele răsare la 06:42 și apune la ora 20:07. Luna răsare la ora 09:11
și apune la 21:31.
LU - 2 SEPTEMBRIE
•
Marte la Conjuncția Solară (la ora 14:01), cu separație 1°04'. Marte – Terra: 2,67 unități astronomice. Soarele și
Marte în Leo. Soarele răsare la 06:43 și apune la ora 20:05. Luna răsare la ora 10:28 și apune la 21:59.
MI - 4 SEPTEMBRIE
•
Mercur la Conjuncția Solară Superioară (ora 04:27). Mercur trece aproape de Soare; începe tranziția spre a
deveni un obiect pe cerul de seară în următoarele săptămâni. Separație: 1°42'. Parcurge și apogeul: 1,37 unități
astronomice față de Terra. În Leo. Soarele răsare la 06:46 și apune la ora 20:01. Luna răsare la ora 12:57 și apune
la 22:57.
VI - 6 SEPTEMBRIE
•
Asteroidul 135 Hertha la Opoziție (ora 05:24), plasat pentru observare. Accesibil între orele 22:14 – 04:29. Cel
mai înalt punct pe cer, 35 grade S, la ora 01:23. Soarele răsare la 06:49 și apune la ora 19:57. Luna răsare la ora
15:15 și apune la 00:07.
•
Luna în Primul Pătrar (ora 06:12). Accesibilitate între orele 20:15 (21 grade S) – 23:43. În Ophiuchus.
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Conjuncție Luna și Jupiter (ora 08:53). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 2°18'N de Jupiter. Cu apuls.
În Baia Mare altitudinea maximă este de 18 grade. Vizibilitate între orele 20:16 – 23:37. Magnitudine Luna: -11,9;
Magnitudine Jupiter: -2,2. În Ophiuchus.

DU - 8 SEPTEMBRIE
•
Conjuncție Luna și Saturn (ora 16:42). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 0°02'S de Saturn. Cu apuls.
Accesibilitate între orele 20:12 (18 grade S) – 00:28. Cel mai înalt punct, la ora 21:15 (19 grade S). Soarele răsare la
06:51 și apune la ora 19:53. Luna răsare la ora 17:09 și apune la 00:51.
LU - 9 SEPTEMBRIE
•
Dușul meteoric al Piscidelor (Septembrie – Octombrie), atinge vârful de activitate, cu 6 meteori pe oră, la Baia
Mare (radiantul apare la 43 grade SE, la miezul nopții). Soarele răsare la 06:53 și apune la ora 19:51. Luna răsare
la ora 17:54 și apune la 01:41.
MA - 10 SEPTEMBRIE
•
Neptun la Opoziție (ora 10:10). Vizibilibate din Baia Mare între orele 22:11 – 04:34. Cel mai înalt punct atins la ora
01:24 (36 grade S). Neptun traversează și perigerul (28,93 unități astronomice). Magnitudine: 7,8. În Aquarius.
Soarele răsare la 06:54 și apune la ora 19:49. Luna răsare la ora 18:32 și apune la 02:36.
MI - 11 SEPTEMBRIE
•
Luna la Afeliu (ora 13:17), în cel mai îndepărtat punct față de Soare (1,0091 unități astronomcie). Distanță Terra –
Luna: 404.000 km. Luna în Capricorn. Soarele în Leo. Soarele răsare la 06:55 și apune la ora 19:47. Luna răsare la
ora 19:04 și apune la 03:34.
VI - 13 SEPTEMBRIE
•
Luna la Apogeu (ora 16:33), cel mai îndepărtat punct față de Terra (406.000 km), în Aquarius. Soarele răsare la
06:58 și apune la ora 19:43. Luna răsare la ora 19:54 și apune la 05:38.
SA - 14 SEPTEMBRIE
•
Luna Plină; Soarele răsare la 06:59 și apune la ora 19:41. Luna răsare la ora 20:16 și apune la 06:39.
DU - 22 SEPTEMBRIE
•
Luna în Ultimul Pătrar (ora 05:42). Vizibilitate între orele 23:22 – 06:50 (63 grade S). Luna este în Orion. Soarele
răsare la 07:10 și apune la ora 19:24. Luna răsare la ora 23:30 și apune la 15:09.
LU - 23 SEPTEMBRIE
•
Echinocțiul de Toamnă (ora 10:36), prima zi de toamnă în emisfera nordică. Oriunde pe Terra, ziua are exact 12
ore. Soarele este în Virgo. Soarele răsare la 07:11 și apune la ora 19:22. Luna răsare la ora 00:23 și apune la 16:10.
SA - 28 SEPTEMBRIE
•
Luna la Perigeu (ora 05:24), cel mai apropiat punct de Terra pe orbita sa (357.000 km). În Virgo. Soarele răsare la
07:18 și apune la ora 19:12. Luna răsare la ora 06:39 și apune la 19:29.
•
Lună Nouă (ora 21:28). Soarele și Luna în Virgo. Separație: 4°57'.
LU - 30 SEPTEMBRIE
•
Conjuncție Luna și Mercur (ora 01:02). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 6°14'N de Mercur. Perechea
nu va fi observabilă din Baia Mare. Magnitudine Luna: -8,6; Magnitudine Mercur: -0,2. În Virgo. Soarele răsare la
07:21 și apune la ora 19:08. Luna răsare la ora 09:18 și apune la 20:25.

OCTOMBRIE
MA - 1 OCTOMBRIE
•
Luna la Periheliu (ora 07:13), în cel mai apropiat punct de Soare pe orbită (0,9994 unități astronomice). Distanță
Terra – Lună: 366.000 km. Luna în Libra. Soarele răsare la 07:22 și apune la ora 19:06. Luna răsare la ora 10:38 și
apune la 20:52.
JO - 3 OCTOMBRIE
•
Mercur la Afeliu (la ora 09:13), în cel mai îndepărtat punct față de Soare (0,47 unități astronomice). Mercur și
Soarele în Virgo. Soarele răsare la 07:25 și apune la ora 19:02. Luna răsare la ora 13:02 și apune la 22:03.
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Conjuncție Luna și Jupiter (ora 23:23). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 1°52'N de Jupiter. Cu apuls.
Dificil de observat din Baia Mare, altitudinea maximă fiind de 16 grade. Accesibilitate între orele 19:21 – 22:01.
Magnitudine Luna: -11,4; Magnitudine Jupiter: -2,0. În Constelația Ophiuchus.

SA - 5 OCTOMBRIE
•
Luna în Primul Pătrar (ora 19:48). Accesibilitate din Baia Mare între orele 19:17 – 22:27. Cel mai înalt punct (19
grade S), la ora 19:21. Luna în Sagittarius. Soarele răsare la 07:28 și apune la ora 18:58. Luna răsare la ora 15:05 și
apune la 23:33.
•
Conjuncție Luna – Saturn (ora 23:37). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 0°15'S de Saturn. Cu apuls.
Altitudine maximă: 19 grade. Interval de vizibilitate între orele 19:17 – 22:38. Magnitudine Lună: -11,9;
Magnitudine Saturn: 0,3. În Sagittarius.
JO - 10 OCTOMBRIE
•
Luna la Afeliu (ora 19:57), cel mai îndepărtat punct față de Soare (1,0008 unități astronomice). Luna în Aquarius,
Soarele în Virgo. Soarele răsare la 07:35 și apune la ora 18:48. Luna răsare la ora 18:00 și apune la 03:28.
•
Luna la Apogeu (ora 21:30), cel mai îndepărtat punct față de Terra (405.000 km). Luna în Aquarius.
DU - 13 OCTOMBRIE
•
Asteroidul 29 Amphitrite la Opoziție, accesibil în Baia Mare între orele 20:23 (21 grade E) și 05:45 (22 grade V).
Cel mai înalt punct (53 grade S), la ora 01:06. Soarele răsare la 07:39 și apune la ora 18:42. Luna răsare la ora
19:02 și apune la 06:35.
LU - 14 OCTOMBRIE
•
Luna Plină (ora 00:09). În Pisces. Distanță Terra – Lună: 402.000 km. Soarele răsare la 07:41 și apune la ora
18:40. Luna răsare la ora 19:24 și apune la 07:37.
MA - 16 OCTOMBRIE
•
M33 (Galaxia Triangulum) este bine plasată, fiind accesibilă pe cerul băimărean între orele 19:48 (26 grade E) –
06:29 (31 grade V). Magnitudine M33: 5,7. În Triangulum. Soarele răsare la 07:44 și apune la ora 18:36. Luna
răsare la ora 20:14 și apune la 09:45.
DU - 20 OCTOMBRIE
•
Mercur la Marea Elongație Estică (ora 03:41). Magnitudine Mercur: -0,1. Neobservabil din Baia Mare.
LU - 21 OCTOMBRIE
•
Dușul meteoric al Orionidelor (16 octombrie – 30 octombrie), atinge vârful de activitate. Radiantul apare către
miezul nopții, la 21 grade E, rata așteptată fiind de 8 meteori pe oră pentru Baia Mare. Soarele răsare la 07:51 și
apune la ora 18:27. Luna răsare la ora 23:13 și apune la 14:59.
•
Luna în Ultimul Pătrar (ora 15:41), accesibilă între orele 00:36 – 07:32 (64 grade S).
SA - 26 OCTOMBRIE
•
Conjuncție Jupiter și Ceres (ora 11:31). Ascensie dreaptă comună, cu Jupiter trecând la 2°51'N de Ceres.
Accesibilitate între orele 18:37 – 20:28. Altitudine maximă: 11 grade SW. Magnitudine Jupiter: - 1,9; Magnitudine
Ceres: 9,2. În constelația Ophiuchus. Cele două obiecte sunt prea larg separate pentru a încăpea în câmpul unui
telescop, dar pot fi surprinse cu un binoclu. Soarele răsare la 07:58 și apune la ora 18:18. Luna răsare la ora 05:29
și apune la 17:56.
•
Luna la Perigeu (ora 13:40), cel mai apropiat punct de Terra pe orbita sa (361.000 km). În Virgo.
•
Conjuncție Luna și Marte (ora 19:53). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 4°31'N de Marte. Vizibilitate
redusă (12 grade maxim) între orele 06:19 – 07:40. Magnitudine Lună: -9,1; Magnitudine Marte: 1,8. În Virgo.
LU - 28 OCTOMBRIE
•
Lună Nouă (ora 05:40). Soarele și Luna în Virgo. Soarele răsare la 07:01 și apune la ora 17:15. Luna răsare la ora
07:08 și apune la 17:49.
•
Uranus la Opoziție (ora 10:02), în constelația Aries. Vizibil între orele 19:19 – 04:48. Cel mai înalt punct, 54 grade
S, atins la ora 00:10.
MA - 29 OCTOMBRIE
•
Conjuncție Luna – Venus (ora 15:33). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 3°54'N de Venus.
Neobservabilă din Baia Mare. Magnitudine Lună: -8.9; Magnitudine Venus: -3,9. În Libra. Soarele răsare la 07:03 și
apune la ora 17:13. Luna răsare la ora 08:26 și apune la 18:20.
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•

Conjuncție Luna – Mercur (ora 16:55). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 6°40'N de Mercur.
Neobservabilă din Baia Mare. Magnitudine Luna: -9,0. Magnitudine Mercur: 0,2. În Libra.

MI - 30 OCTOMBRIE
•
Conjuncție Venus – Mercur (ora 10:09). Ascensie dreaptă comună, cu Venus trecând la 2°43'N de Mercur.
Neobservabilă din Baia Mare. Magnitudine Venus: -3,9; Magnitudine Mercur: 0,3. În Libra. Soarele răsare la 07:04
și apune la ora 17:11. Luna răsare la ora 09:43 și apune la 18:53.
•
Luna la Periheliu (ora 15:34), în cel mai apropiat punct față de Soare, la 0,9919 unități astronomice. Distanță
Terra – Lună: 374.000 km.
JO - 31 OCTOMBRIE
•
Conjuncție Luna – Jupiter (ora 16:23). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 1°18'N de Jupiter. Cu apuls.
Dificil de observat din Baia Mare, altitudinea maximă fiind de 13 grade. Accesibilitate între orele 17:30 – 19:29.
Magnitudine Lună: -10,6; Magnitudine Jupiter: -1,9. În constelația Ophiuchus. Soarele răsare la 07:06 și apune la
ora 17:10. Luna răsare la ora 10:52 și apune la 19:35.

NOIEMBRIE
SA - 2 NOIEMBRIE
•
Conjuncție Luna și Saturn (ora 09:22). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 0°35'S de Saturn. Cu apuls.
Altitudine maximă în Baia Mare 19 grade. Accesibilitate între orele 17:26 – 21:01. Magnitudine Lună: -11,3;
Magnitudine Saturn: 0,4. În Sagittarius. Soarele răsare la 07:09 și apune la ora 17:06. Luna răsare la ora 12:48 și
apune la 21:16.
LU - 4 NOIEMBRIE
•
Luna în Primul Pătrar (ora 12:24). Accesibilitate între orele 17:23 (20 grade S) – 21:57. Cel mai înalt punct, 22
grade S, va fi atins la ora 18:29. Soarele răsare la 07:12 și apune la ora 17:03. Luna răsare la ora 14:09 și apune la
23:15.
•
Dușul Meteoric al Tauridelor (20 octombrie – 30 noiembrie) atinge vârful de activitate, cu radiantul la 53 grade SE
la miezul nopții, rezultând o rată de 8 meteori pe oră. Corpul părinte este cometa 2P/Encke.
JO - 7 NOIEMBRIE
•
Luna la Apogeu (ora 10:37), în cel mai îndepărtat punct față de Terra (405.000 km). În Aquarius. Soarele răsare la
07:16 și apune la ora 16:59. Luna răsare la ora 15:26 și apune la 01:20.
DU - 10 NOIEMBRIE
•
Luna la Afeliu (ora 01:13), în cel mai îndepărtat punct față de Soare (0,9928 unități astronomice). Distanța Terra –
Lună: 401.000 km.
LU - 11 NOIEMBRIE
•
Mercur la Conjuncția Solară Inferioară (ora 17:16), marchează sfârșitul apariției planetei ca obiect pe cerul de
seară și tranziția spre a deveni un obiect de dimineață. Separație la cea mai mare apropiere de Soare: 0°01'.
Mercur și Soarele în Libra. Soarele răsare la 07:23 și apune la ora 16:54. Luna răsare la ora 16:50 și apune la 05:28.
•
Tranzitul lui Mercur (orele 14:35 – 20:03). Mercur va trece în fața Soarelui, proiectând o siluetă mică neagră în
fața discului solar. Primul tranzit din mai 2016 încoace și ultimul până în noiembrie 2032.
MA - 12 NOIEMBRIE
•
Lună Plină (ora 15:36). Luna în Aries. Soarele răsare la 07:24 și apune la ora 16:52. Luna răsare la ora 17:17 și
apune la 06:35.
SA - 16 NOIEMBRIE
•
Mercur la Periheliu (ora 07:51), în cel mai apropiat punct față de Soare (0,31 unități astronomice). Soarele și
Mercur – în constelația Libra. Soarele răsare la 07:30 și apune la ora 16:48. Luna răsare la ora 20:07 și apune la
11:01.
DU - 18 NOIEMBRIE
•
Dușul meteoric al Leonidelor (15 noiembrie – 20 noiembrie) atinge vârful de activitate, cu 2 meteori pe oră la
Baia Mare (radiantul apare la 7 grade NE la miezul nopții). Soarele răsare la 07:33 și apune la ora 16:45. Luna
răsare la ora 22:22 și apune la 12:47.
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MA - 19 NOIEMBRIE
•
Luna în Ultimul Pătrar (ora 23:12). Luna vizibilă între orele 00:12 – 07:16. Cel mai înalt punct pe cer (58 grade S)
atins la ora 06:36. Soarele răsare la 07:34 și apune la ora 16:44. Luna răsare la ora 23:36 și apune la 13:27.
SA - 23 NOIEMBRIE
•
Luna la Perigeu (ora 09:41), cel mai apropiat punct de Terra pe orbită (366.000 km). În Virgo. Soarele răsare la
07:40 și apune la ora 16:41. Luna răsare la ora 03:26 și apune la 15:22.
DU - 24 NOIEMBRIE
•
Conjuncție Luna – Marte (ora 11:03). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 4°20'N de Marte.
Accesibilitate pe cerul băimărean între orele 05:07 – 07:20 (18 grade SE). Magnitudine Lună: -9,9; Magnitudine
Marte: 1,7. În Virgo. Soarele răsare la 07:42 și apune la ora 16:40. Luna răsare la ora 04:42 și apune la 15:49.
•
Conjuncție Venus și Jupiter (ora 16:01). Ascensie dreaptă comună, cu Venus trecând la 1°24'S de Jupiter. Cu
apuls. Accesibilitate dificilă, între orele 17:02 (8 grade SV) – 18:15. Magnitudine Venus: -3,9; Magnitudine Jupiter:
-1,9. În Sagittarius.
LU - 25 NOIEMBRIE
•
Conjuncție Luna și Mercur (ora 04:51). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 1°54'N de Mercur. Altitudine
maximă: 12 grade. Accesibilitate între orele 05:51 – 07:20 (12 grade SE). Soarele răsare la 07:43 și apune la ora
16:39. Luna răsare la ora 06:01 și apune la 16:15.
MA - 26 NOIEMBRIE
•
Luna Nouă (ora 17:07). Separație la cea mai mare apropiere de Soare: 2°57'. Luna și Soarele în Scorpius. Soarele
răsare la 07:44 și apune la ora 16:38. Luna răsare la ora 07:17 și apune la 16:47.
JO - 28 NOIEMBRIE
•
Luna la Periheliu (ora 11:07), în cel mai apropiat punct față de Soare (0,9843 unități astronomice). Distanță Terra
– Lună: 380.000 km. Luna în Sagittarius, Soarele în Scorpius. Soarele răsare la 07:47 și apune la ora 16:37. Luna
răsare la ora 09:37 și apune la 18:10.
•
Conjuncție Luna – Jupiter (ora 12:51). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 0°43'N de Jupiter. Cu apuls.
Perechea este neobservabilă din Baia Mare. Magnitudine Lună: -9,2; Magnitudine Jupiter: -1,8. În Sagittarius.
•
Mercur la Marea Elongație Vestică (ora 14:18). Accesibilitate din Baia Mare între orele 05:55 – 07:21 (11 grade
SE).
•
Venus la Afeliu (ora 20:42), cel mai îndepărtat punct față de Soare (0,73 unități astronomice). Venus în
Sagittarius.
•
Conjuncție Luna și Venus (ora 20:50). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 1°51'N de Venus. Cu apuls.
Altitudine maximă: 8 grade. Interval de vizibilitate între orele 17:00 – 18:13.;
VI - 29 NOIEMBRIE
•
Conjuncție Lună și Saturn (ora 20:40). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 0°55'S de Saturn. Cu apuls.
Accesibilitate între orele 16:59 (15 grade SV) – 19:27. Magnitudine Lună: -10,4; Magnitudine Saturn: 0,4. Luna și
Saturn în Sagittarius. Soarele răsare la 07:48 și apune la ora 16:36. Luna răsare la ora 10:37 și apune la 19:01.

DECEMBRIE
MI - 4 DECEMBRIE
•
Luna în Primul Pătrar (ora 09:00). Accesibilitate între orele 16:55 (26 grade SE) – 22:48. Cel mai înalt punct (30
grade S) atins la ora 18:32. Luna în Aquarius. Soarele răsare la 07:54 și apune la ora 16:34. Luna răsare la ora
13:32 și apune la 00:08.
JO - 5 DECEMBRIE
•
Luna la Apogeu (ora 06:09), cel mai îndepărtat punct de Terra (404.000 km). Luna în Aquarius. Soarele răsare la
07:56 și apune la ora 16:33. Luna răsare la ora 13:53 și apune la 00:08.
MA - 10 DECEMBRIE
•
Luna la Afeliu (ora 23:42), în cel mai îndepărtat punct față de Soare, pe orbita sa (0,9872 unități astronomice).
Distanță Terra – Lună: 388.000 km. Luna în Taurus. Soarele răsare la 08:01 și apune la ora 16:32. Luna răsare la
ora 15:46 și apune la 05:25.
MI - 11 DECEMBRIE

110

ANUARUL DE ASTRONOMIE POPULARĂ AL COMPLEXULUI ASTRONOMIC BAIA MARE

•

Conjuncție Venus și Saturn (ora 06:42). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 1°48'S de Saturn. Cu apuls.
Vizibilitate pe cerul băimărean între orele 16:54 (13 grade SV) – 18:45. Magnitudine Venus: -4,0; Magnitudine
Saturn: 0,5. În Sagittarius. Soarele răsare la 08:02 și apune la ora 16:32. Luna răsare la ora 16:21 și apune la 06:35.

JO - 12 DECEMBRIE
•
Lună Plină (ora 07:14). Distanță Terra – Lună: 382.000 km. În Taurus. Soarele răsare la 08:03 și apune la ora 16:32.
Luna răsare la ora 17:05 și apune la 07:43.
SA - 14 DECEMBRIE
•
Dușul meteoric al Geminidelor (7 decembrie – 16 decembrie) atinge maxim de activitate, cu 85 meteori pe oră pe
cerul băimărean (în condiții optime de vizibilitate), radiantul fiind plasat la miezul nopții la 59 grade E.
MI - 18 DECEMBRIE
•
Luna la Perigeu (ora 22:26), cel mai apropiat punct de Terra pe orbită (370.000 km). În Leo. Soarele răsare la
08:08 și apune la ora 16:33. Luna răsare la ora 23:58 și apune la 12:35.
JO - 19 DECEMBRIE
•
Luna în Ultimul Pătrar (ora 16:58). Vizibilitate în Baia Mare între orele 00:52 – 07:45. Cel mai înalt punct (48 grade
S), la ora 06:31. Soarele răsare la 08:08 și apune la ora 16:34. Luna răsare la ora 23:58 și apune la 13:02.
DU - 22 DECEMBRIE
•
Dușul meteoric al Ursidelor (17 – 25 decembrie), cu 6 meteori pe oră la Baia Mare (radiantul apărând la 38 grade
N către miezul nopții). Soarele răsare la 08:10 și apune la ora 16:35. Luna răsare la ora 03:43 și apune la 14:17.
•
Solstițiul de Iarnă (ora 06:05), 22 decembrie fiind cea mai scurtă zi din anul 2019, în emisfera nordică a Terrei.
Soarele în Sagittarius.
LU - 23 DECEMBRIE
•
Conjuncție Lună și Marte (ora 03:50). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 3°31'N de Marte. Cu apuls.
Vizibilitate pe cerul băimărean între orele 04:57 - 07:46 (19 grade SE). Soarele răsare la 08:10 și apune la ora
16:35. Luna răsare la ora 04:57 și apune la 14:47.
JO - 26 DECEMBRIE
•
Lună Nouă (ora 07:15). Separație de Soare la cea mai mare apropiere: 0°23'. Soarele răsare la 08:12 și apune la
ora 16:37. Luna răsare la ora 08:23 și apune la 16:48.
•
Eclipsă Solară Inelară, vizibilă din Asia și Palau, între orele 04:09 – 10:07.
•
Luna la Periheliu (ora 21:57), cel mai apropiat punct față de Soare (0,9809 unități astronomice). Distanță Terra –
Lună: 386.000 km. Luna și Soarele în Sagittarius.
VI - 27 DECEMBRIE
•
Conjuncție Luna și Saturn (ora 13:49). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 1°12'S de Saturn.
Neobservabilă din Baia Mare (altitudine maximă 6 grade). Soarele răsare la 08:12 și apune la ora 16:38. Luna
răsare la ora 09:18 și apune la 17:43.
•
Jupiter la Conjuncție Solară (ora 20:31). Separație la cea mai mare apropiere: 0°05' față de Soare. Jupiter la cea
mai mare distanță față de Terra: 6,21 unități astronomice. În Sagittarius.
SA - 28 DECEMBRIE
•
NGC 2232 – roi stelar deschis din Monoceros este bine plasat, vizibil între orele 20:38 – 04:16. Cel mai înalt punct
(37 grade S) va fi atins la ora 00:29. Magnitudine NGC 2232: 3,9. Soarele răsare la 08:12 și apune la ora 16:39.
Luna răsare la ora 10:02 și apune la 18:44.
DU - 29 DECEMBRIE
•
Conjuncție Luna și Venus (ora 03:33). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 1°00'S de Venus. Cu apuls.
Interval de vizibilitate între orele 17:00 – 19:22. Altitudine maximă: 17 grade SV. Magnitudine Lună: -9,9;
Magnitudine Venus: -4,4. În Capricornus. Soarele răsare la 08:12 și apune la ora 16:39. Luna răsare la ora 10:39 și
apune la 19:47.
LU - 30 DECEMBRIE
•
Mercur la Afeliu (ora 07:28), cel mai îndepărtat punct față de Soare, la o distanță de 0,47 unități astronomice.
Soarele și Mercur în Sagittarius. Neobservabil din Baia Mare. Soarele răsare la 08:12 și apune la ora 16:40. Luna
răsare la ora 11:10 și apune la 20:50.
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ASTRO – UMOR OFFLINE
Astro umor pentru toată lumea. Uneori astronomia ne pune pe gânduri, alteori nu ne lasă să
dormim. De cele mai multe ori, ne pare că este exotică. Iată, ne poate face și să zâmbim!
*
O planetă trece pe lângă planeta Pământ și zice:
– Ce mai faci, soro? Nu te-am mai văzut de milioane de ani!
– Nu prea bine. Știi, mi-au ieșit Homo Sapiens.
– Nu-ți fă griji! O să-ți treacă. Am avut și eu.
*
Doi astrofizicieni, la un pahar de cola fără zahăr, în BAR -discută. Un tip afumat de la masa de alături
ce ascultase cu atenție discuția, se apropie și întrebă îngrijorat: ”Ce ați spus adineaori?” Unul dintre
astro explică: ”Discutam despre evoluția stelară și i-am spus colegului că Soarele va rămâne fără
combustibil nuclear și se va transforma într-o stea gigantă roșie în următorii 5 miliarde de ani,
spulberând tot ce găsește în drum, inclusiv Pământul”. ”Pfiu! – răsuflă ușurat bețivul – Mi s-a părut că
ați spus cinci milioane!”
*

Viața pe Pământ o fi ea scumpă dar include o călătorie anuală gratuită
în jurul Soarelui!
*

Un om plin de găuri merge pe o stradă. La un moment dat îi cade o
gaură. Se apleacă să o ridice și cade și el în ea.
*
Intrebare: Ce este IT?
Astronomii vor face IT toată noaptea
Chimiștii vor face IT prin combinare
Newton a făcut IT cu forță
18 secole fizicienii au făcut IT cu corpuri rigide
Maxwell a făcut IT cu magnetismul
Volta a făcut IT cu o zdruncinătură
Watt a făcut IT cu putere
Joule a făcut IT cu energie
Ohm a făcut IT cu rezistența
Pascal a făcut IT sub presiune
Hooke a făcut IT utilizând arcurile
Coulomb s-a încărcat de-a binelea cu IT
Herț a făcut IT frecvent
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Boltzman a făcut IT la căldură
Ampere a lăsat IT să curgă
Pentru Francklin IT a fost o experiență electrizantă
Edidon a pretins că el a inventat IT
Când Richter a făcut IT, pământul s-a cutremurat
Pentru Darwin, IT a fost naturală
Freud a făcut IT în timpul somnului
Mendel a studiat consecințele IT
Când Wegener a făcut IT, continentele s-au mutat
Fizicienii clasici au făcut IT într-o mișcare de armonie și uniformitate perfectă
Heisenberg nici măcar nu a fost sigur că ceea ce face el este IT
Bohr a conferit IT o stare de excitație
Pauli a făcut IT dar și-a exclus prietenii din asta
Schrodinger a făcut IT în valuri
Bose a făcut IT cu partenerii
Einstein a făcut IT pe o suprafață curbată
Oort a făcut IT într-un nor
Hubble a făcut IT pe întuneric
Watson și Crick au fost uimiți de IT
Cosmologii fac IT în big-bang
Teoreticienii fac IT pe hârtie
Wigner a făcut IT în grup
Richter și Ting a făcut IT cu savoare
Astrofizicienii fac IT cu steluțele
Cercetătorii planetari fac IT cu Uranus
Electronii miscroscopici fac IT
Richter and Ting did IT with charm.
Astrophysicists do IT with young starlets.
Planetary scientists do IT with Uranus.
Fenyman a făcut IT pe câmpuri
Hawking a scris o scurtă istorie a IT
și teoreticienii supersimetriei fac IT cu sleptonii
Răspuns: IT = știință, desigur
*
La o întâlnire cu presa Stephen Hawking este întrebat de ce oamenii de știință
nu prea vor să atingă subiecte legate de ”materia neagră”.
Răspunsul a fost prompt: Materia neagră ar putea fi contagioasă. Și ei știu
asta!
*
Întrebare: Ce câștigă Facebook dacă un asteroid lovește Pământul? Răspuns: Un nou utilizator!
*
Întrebare: Ce îi spune Terrei asteroidul, înainte de impact? Răspuns: ”Ne vedem pe My Space!”
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*
UNA DINTRE VEDETELE SISTEMULUI NOSTRU SOLAR ESTE PLANETA SATURN. DE CE? SATURN S-A ÎNSURAT DE
MAI MULTE ORI! DOVADA : ARE CELE MAI MULTE INELE !
*
ALTA … LA FEL DE PUERI…XĂ! CUM ÎȘI MENȚINE SISTEMUL SOLAR PANTALONII? CU CENTURA DE ASTEROIZI!
*
De ce nu a fost topit primul astronaut care a ajuns pe Soare? S-a dus noaptea!

*
PLANETA MARTE SE UITĂ CU JIND LA SATURN ȘI ÎI STRIGĂ: F RATE, ARĂȚI CA O VITRINĂ DE AMANET!
*
Când are Luna cea mai mare greutate? Când este plină!
*
Holmes și Dr. Watson au campat undeva. Și-au montat cortul sub cerul înstelat și au intrat la odihnă.
Pe la miezul nopții Holmes îl trezește pe Watson și îl întreabă:
”Watson, uită-te în sus la stele și spune-mi ce vezi?” Watson răspunde: ”Văd milioane și milioane de
stele”
”Și ce poți deduce din asta?”, replică Holmes. Watson răspunde: ”Ei bine, dacă există milioane de
stele, cel puțin câteva au planete, poate chiar câteva planete ca a noastră. Acolo ar putea exista
viață!”
Și Holmes spune: ”Excelent, ești un geniu! O altă deducție ar fi aceea că cineva ne-a furat cortul!”
*
Este de mare actualitate problema zborurilor interstelare prin utilizarea energiei nucleare. O
organizație non-profit încearcă să convingă omenirea că beneficiul ar fi uriaș – că toate misiunile
spațiale și-ar reduce timpul de zbor cu 400%, că am putea ajunge la cea mai apropiată stea într-un
timp record de numai 3-4 generații: Ei bine, la sondajul online, 50%+1 dintre cei chestionați au fost
de acord cu combustibilul nuclear, cu o singură condiție … lansările spre alte stele să se facă de pe
Marte!
*
Asta e seacă: Venus și Terra, la un pahar de vorbă! Frumoasa Venus întreabă. Ești bine, soro?
Nope, răspunde Terra: Am apă la plămâni!
*
Ce trebuie să facă planetariul pentru a-și convinge prietenii de pe Facebook să-l viziteze?
1. Să-și schimbe interfața!
2. Să pună la dispoziție WIFI cu internet gratis!
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3. Să găsească planetele pierdute din sistemul solar, cum ar fi Pluto …
4. Să facă upgrade la Windows 8
5. Să trimită invitații în cutia poștală …
6. Să aștepte cu mai multă răbdare
7. Să-și deactiveze contul de facebook
8. Să se apuce de astrologie
9. Altele
*
Două brunete (nu spun că-s blonde … c-ar fi discriminare) stau de vorbă: Fato, zice una, iți pun o
întrebare serioasă, să-mi spui care crezi că e mai aproape, Luna sau Anglia? Răspuns: Fato, e
simplu: Luna e mai aproape, că o poți vedea. Anglia nu se vede.
*
DUPA O EXPEDITIE PE PAMÂNT, UN ASTRONAUT MARTIAN SE ÎNTOARCE LA EL ACASA. SE PREZINTA ÎN FATA
SEFILOR SAI CU UN TELEVIZOR SUB BRAT SI DECLARA:
-N-AM PUTUT SA CAPTUREZ NICI UN PAMÂNTEAN, DAR AM FACUT CEVA MULT MAI BUN: AM ADUS UNUL DIN
ZEII LOR.
*
Când NASA se pregătea pentru Proiectul Apollo, astronauții au fost duși într-o rezervație de indieni
Navajo pentru antrenamente.Într-o zi, un șef de trib împreună cu fiul său s-a apropiat de membrii
echipajului care exersau mersul pe roci.Șeful de trib, care vorbea doar limba navajo, a pus o
întrebare, iar fiul său a tradus pentru staff-ul NASA: ”Ce fac oamenii aceștia în costumele lor mari?”.
Unul dintre astronauți a replicat că exersează mersul pe Luna. Când fiul i-a tradus șefului de trib ce
spusee astronautul, acesta – foarte încântat – a întrebat dacă este posibil să trimită prin astronauți
un mesaj pe Lună. Fiind o oportunitate pentru promovare, un oficial NASA ce îi acompania pe
astronauți a spus ”Desigur” și a pregătit un reportofon pentru înregistrare. Fiul șefului de trib a
ascultat înregistrarea în limba navajo și a început să râdă. Dar a refuzat să traducă mesajul. Așa încât
echipajul NASA s-a dus într-un sat vecin și i-a rugat pe membrii altui trib să traducă mesajul
înregistrat. Aceștia au râs dar au refuzat de asemenea să traducă mesajul către Luna. În final, s-a
apelat la un traducător guvernamental care după ce a râs bine, a tradus mesajul: ”Aveți grijă la acești
….. Ei vin cu gândul să vă fure pământurile!”
*
Doi extratereștri, Zathar și Caad, aterizează în deșertul Simpson, în vecinătatea unei stații de petrol
abandonate. Ei se apropie de pompa de petrol și Zathar i se adresează: ”Salutări, Pământeanule.
Venim în pace. Condu-ne la conducătorul vostru!”
Pompa de petrol, desigur, nu i-a răspuns.
Zathar a repetat salutarea și nici de astădată nu a primit răspuns.
Enervat de atitudinea care i s-a părut obraznică a pompei de petrol, Zathar și-a scos pistolul cu lase și
impacientat a spus: ”Salut Pământeanule, venim în pace. De ce ne ignori în halul acesta? Du-ne la
conducătorul vostru, sau voi fi obligat să te lichidez”.
Caad a început să-și avertizeze camaradul: ”Nu, nu este bine să îl enervezi …”, însă … înainte de a-și fi
încheiat avertismentul, Zathar a tras cu pistolul cu lase în pompa de petrol.
S-a produs o explozie uriașă care i-a aruncat pe amândoi în aer vreo 200 de metri … în deșert.
Când în final și-au recăpătat conștiința (extratereștrii au pielea solidă) Zathar s-a întors spre Caad și a
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spus: ”Ce creatură feroce! Aproape ne-a ucis! Cum ai putut determina că e atât de periculos?”
Caad i-a răspuns: ”Dacă am învățat ceva în călătoriile mele prin galaxie este că dacă un tip are o
chestie destul de mare încât și-o poate înfășura de două ori în jurul său și apoi să o înfigă în propria
ureche, e clar că nu trebuie să te pui cu el”.
*
Un astronom participa la o expediție în Africa pentru a observa a eclipsă totală de soare, cu
vizibilitate totală numai de acolo și … este capturat de canibali. Eclipsa urma să survină a doua zi
către amiază. Pentru a-și recâștiga libertatea și-a propus să pozeze ca un zeu și să amenințe tribul
cu distrugerea Soarelui dacă nu va fi eliberat, dar era nevoie de o sincronizare foarte bună! Adică …
exact la ora … Așa încât, folosind cele câteva cuvinte învățate din limba canibalilor, și-a întrebat
străjerul care-l păzea la ce oră aveau aceștia de gând să-l ucidă. Străjerul i-a răspuns: ”Tradiția este
ca prizonierii să fie uciși în momentul când soarele atinge cea mai înaltă poziție pe cer, la o zi după
ce au fost capturați așa încât să poată fi gătiți și serviți la cină”. ”Excelent”, a replicat astronomul.
Străjerul însă a continuat: ”Dar cum toată lumea este încântată de acest eveniment, în cazul tău va
trebui să așteptăm până după eclipsă”.
*
Nicolaus Copernic (germ. Nikolaus Kopernikus, pol. Mikołaj Kopernik) (n. 19 februarie 1473, în orașul
liber hanseatic Toruń, aflat azi în Polonia – d. 24 mai 1543, Frauenburg, astăzi Frombork, Polonia),
astronom și cosmolog, matematician și economist, preot și prelat catolic, a dezvoltat teoria
heliocentrică a sistemului solar. Ce l-a determinat pe Nicolaus, în ciuda curentului, să creadă că
Pământul se rotește în jurul Soarelui și nu invers? Părinții săi: în copilărie îi spuneau mereu: ”Nicola,
lumea nu se învârte în jurul tău!”
*
ÎNTREBARE: CARE DINTRE AȘTRI ESTE MAI FOLOSITOR: SOARELE SAU LUNA?
RĂSPUNS: LUNA, PENTRU CĂ LUNA STRĂLUCEȘTE NOAPTEA, ATUNCI CÂND AI NEVOIE DE LUMINĂ, PE CÂND
SOARELE STRĂLUCEȘTE ZIUA, CÂND NU AI NEVOIE …
*
NASA tocmai a dezvăluit detalii asupra motivelor pentru care Roverul nu mai acceptă nici o
comandă de la sol. Au fotografiat LCD-ului încorporat care arăta un ecran Windows cu textul ”Press
any key to continue”
*
Potrivit astronomilor, săptămâna viitoare va avea două zile de miercuri. Ei spun că un astfel de eveniment se întâmplă
doar o dată la 60.000 ani și, deși nu este cunoscută cu precizie cauza acestui fenomen, sunt bucuroși că au o zi în plus
pentru a găsi o explicație.

*
”E un lucru bun că specialistul responsabil cu numirea galaxiilor s-a lăsat inspirat de batoanele de
ciocolată și nu de mâncarea chinezească. Altfel galaxia noastră Milky Way ar fi putut avea numele
Moo Goo Gui Pan și cine ar mai fi dorit să învețe despre așa ceva?”
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