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Construită de către Ștefan cel Mare în anul 1487, biserica de la Pătrăuți 
este înscrisă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO datorită valorii și 
autenticității sale iconografice și arhitectonice.

Proiecții solare simbolice  
în biserica medievală de la Pătrăuți 

Preot Dr. Gabriel Dinu Herea

Această comunicare își propune să aducă în atenția cercetătorilor 
români observații asupra mai multor aliniamente ce se petrec între spații 
simbolice ale bisericii și razele Soarelui, în zile importante ale calendarului 
bisericesc și solar. 
Proiecțiile simbolice au fost descoperite între anii 2003 și 2018 în biserica 
de la Pătrăuți. Fotografiile ce stau la baza acestei comunicări sunt rodul 
a multor ore de monitorizare efectuate între anii 2016 și 2018. 
În acest moment al cercetării putem afirma că planul arhitectural 
al bisericii de la Pătrăuți a fost generat în deplină armonie cu mersul 
Soarelui pe bolta cerească.

Vineri 18 ianuarie 2019, ora 1100, IFA , Etaj 9, Sala de Consiliu
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Miercuri 11.02.2015, ora 1100, Sala de Consiliu, Bloc Turn, etaj 9 

Despre tezaurul de cărți științifice vechi 
din Biblioteca Academiei Române, 

Filiala Cluj-Napoca

Gheorghe Stratan
IFIN-HH și IUCN-Dubna

Seminarul prezintă rezultatul cercetărilor preliminare efectuate la BAR Filiala din Cluj 
cu scopul identificării cărților importante pentru istoria Primei Revoluții Științifice, de 
la cartea lui Copernic De Revolutionibus Orbium Coelestium (Nuernberg, 1543), la cartea 
lui Newton Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Londra, 1687), prezente în 
ediții princeps. Vor fi înfățișate pentru prima oară publicului cultivat imagini de cărți 
care au schimbat imaginea noastră despre lume și care au influențat mersul științei 
și culturii pentru secolele care au urmat. Avem de-a face, fără vreun fel de îndoială, 
cu una dintre cele mai importante biblioteci europene; argumentele în acest sens 
(autori, titluri, semnificații) vor fi prezentate în seminar.


