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Prefaţă 

 
Această carte s-a născut din dragostea pentru meseria de dascăl a 

autorului – Ion Albescu, învăţător şi mai apoi profesor de istorie – şi din 

respectul pe care mi l-a insuflat mie, fiul său şi editorul acestei lucrări, pentru 

pasiunea şi dăruirea de care a dat dovadă în întreaga sa viaţă faţă misiunea celui 

hărăzit de soartă să cultive în sufletele copiilor şi tinerilor moştenirea spirituală 

a generaţiilor care au trecut.  

 Am găsit  manuscrisul acestei lucrări rătăcit printre multele proiecte în 

lucru întrerupte de dispariţia sa în 1998, manuscris care s-a plimbat pe la multe 

edituri în speranţa că va vedea lumina tiparului. Nu-i acuz din acest punct de 

vedere pe colegii mei într-ale suferinţei editoriale într-o vreme în care totul, sau 

aproape totul se vrea măsurat în bani. Cred însă cu tărie, şi asta tocmai datorită 

educaţiei primite într-o familie de dascăli, că există lucruri care au o valoare 

incomensurabilă în bani pe care fiecare dintre noi ar trebui să le respecte şi să le 

preţuiască. 

 Am găsit necesar, aşadar, pentru a conferi acestei lucrări un plus de 

autenticitate şi pentru a omagia sacrificiul şi munca depusă de-a lungul vieţii de 

unul dintre sutele de mii de dascăli anonimi ai acestei ţări să adaug faţă de 

manuscris, în postfaţă, un medalion Ion Albescu care, fără a-mi fi învăţător sau 

profesor mi-a fost un autentic dascăl.  

 Medalionul încearcă să prezinte străduinţa de a insufla şi cultiva la tineri 

şi la cei mai puţini tineri, prin cele mai diverse forme şi mijloace, dragostea 

pentru carte, pentru istorie şi pentru zestrea noastră folclorică pe care a 

manifestat-o în întreaga sa viaţă Ion Albescu. 

 În cadrul medalionului am inserat şi referiri la activitatea sa apărute 

înspre sfârşitul vieţii în presa locală cu diverse prilejuri. 

 Am convingerea că îmi îndeplinesc o datorie în a publica acest 

manuscris mulţumindu-le în acest fel tuturor dascălilor ce mi-au marcat viaţa – 

începând cu modestul meu învăţător sibian din clasa I-a şi sfârşind cu străluciţii  

mei profesori universitari de la Facultatea de Automatică din Politehnica 

Bucureşti, la care se adaugă iluştrii colaboratori pe care am avut imensa şansa 

să-i cunosc în perioada în care am lucrat la revista „Ştiinţă şi Tehnică” şi care 

mi-au fost în permanenţă magiştrii în ale diseminării ştiinţei şi tehologiei. 
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