
1 M ARPANET a început să folosească oficial IP („internet protocol”),  
 creând astfel Internetul. (1983)

2 M Louis Daguerre a făcut prima fotografie a Lunii. (1839)
3 J Hamilton Watch Company a lansat primul ceas electric. (1957)
4 V S-a născut profesorul Louis Braille, inventatorului sistemului de  

 citit pentru nevăzători. (1809)
5 S Ziarul austriac Wiener Presse a publicat știrea descoperirii de  

 către fizicianul Wilhelm Röntgen a unui nou tip de radiație, care  
 ulterior va primi numele de „raze X”. (1896)

6 D A fost încheiată prima călătorie cu un automobil cu motor diesel, 
 de la Indianapolis la New York.(1930)
7 L Semnalul de urgență „CQD” a intrat în folosință; doi ani mai târziu  

 va fi înlocuit cu „SOS”. (1904)
8 M S-a născut fizicianul Stephen Hawking. (1942)
9 M Sir Humphry Davy a testat la Hebburn Colliery lampa de siguranță  

 Davy pentru mineri. (1816)
10 J S-a născut Petrache Poenaru, om de știință român, inventatorul  

 stiloului. (1799)

11 V Insulina a fost folosită pentru prima oară pentru a trata diabetul la  
 un pacient uman, Leonard Thompson, în vârstă de 14 ani. (1922)

12 S Dr. James Bedford a devenit primul om conservat criogenic cu  
 intenția de a fi resuscitat în viitor. (1967)

13 D S-a născut fizicianul Wilhelm Wien, cel care a descoperit cum se  
 poate măsura temperatura de la suprafața stelelor, prin   
 observarea spectrelor. (1864)

14 L Grecia a confirmat descoperirea la Atena a lyceum-ului înființat de  
 filozoful grec Aristotel în urmă cu 2500 de ani. (1997)

15 M S-a lansat enciclopedia online Wikipedia. (2001)
16 M S-a născut zoologa Dian Fossey, care a studiat timp de 18 ani  

 viața gorilelor de munte din Africa centrală. (1932)
17 J S-a născut Benjamin Franklin, diplomat, om de stiință, inventator,  

 filozof, profesor și om politic. (1706)
18 V Astronomii de la Universitatea din Arizona au efectuat prima   

 identificare optică a unui pulsar. (1969)
19 S NASA a lansat naveta New Horizons, care în iulie 2015 ar trebui 
 să ajungă pe Pluto. (2006)
20 D S-a născut Andre Ampere, fizicianul care a inventat galvanometrul  

 și a stabilit prima teorie a electromagnetismului, introducând   
 noțiunile de electrostatică și electromagnetism. (1775)

21 L S-a născut biochimistul Konrad Bloch, care a descoperit cum   
 corpul uman produce colesterol. (1912)

22 M S-a născut filosoful Francis Bacon, care a formulat principiile   
 metodei științifice. (1561)

23 M S-a născut geologul Andrija Mohorovicic, care a descoperit limita  
 dintre crusta și mantaua Pământului. (1857)

24 J A avut loc prima survolare a planetei Uranus, nava spațială   
 Voyager 2 trecând la 81.500 km de planetă. (1986)

25 V S-a născut chimistul Robert Boyle, care a inventat testul de   
 turnesol pentru acizi și baze. (1627)

26 S S-a născut exploratorul Roy Chapman Andrews, care a descoprit  
 multe fosile importante, inclusiv una de Velociraptor. (1884)

27 D A fost înființată The National Geographic Society. Revista National  
 Geographic a început să fie publicată din octombrie. (1888)

28 L S-a născut geologul Eugene Dubois, care a descoperit omul Java,  
 prima fosilă cunoscută a Homo erectus. (1858)

29 M Karl Friederich Benz a brevetat fabricarea primului automobil   
 funcțional din lume, alimentat cu benzină. (1886)

30 M Edward Bransfield a descoperit Antarctica. (1820)
31 J A fost lansat în spațiu primul satelit artifical construit în SUA –   

 Explorer I. (1958)

I A N U A R I E
1 V ADN-ul a fost identificat (pentru prima dată) ca fiind sursa eredității  

 la un virus, conform unui raport publicat de O. T. Avery, Colin   
 MacLeod și Maclyn McMarty. (1944)

2 S S-a născut astronomul Andrew McKellar, cercetător în spectrosco- 
 pie moleculară. (1910)

3 D S-a născut paleontologul Gideon Mantell, care a numit și a descris  
 Iguanodon, unul dintre primii dinozauri descoperiți. (1790)

4 L S-a născut astronomul Clyde Tombaugh, care a descoperit Pluto.  
 (1906)

5 M Astronomul Maarten Schmidt a devenit primul om care a măsurat  
 distanțele Quasarilor. (1963)

6 M S-a născut paleontologul Mary Leakey, care a descoperit cea mai  
 veche fosilă a unei urme de humanoid, în Tanzania .(1913)

7 J S-a născut astronomul William Huggins, primul om care a determi 
 nat compoziția chimică a stelelor prin analizarea spectrelor. (1824)

8 V S-a născut biologul Henry Bates, care a descoperit că unii fluturi  
 non-toxici seamănă cu fluturii toxici, caracteristică numită   
 „mimetism Batesian”. (1825)

9 S A fost raportată identificarea elementului cu Z=112 de către o   
 echipă de fizicieni germani condusă de Peter Armbuster. (1996)

10 D S-a născut oceanograful Victor Hensen, inventatorul cuvântului  
 „plancton”. (1835)

11 L S-a născut Thomas Edison, inventatorul becului electric, 
 telegrafului, fonografului, ș.a. (1847)
12 M S-a născut biologul Charles Darwin, care a formulat teoria evoluției  

 prin selecție naturală. (1809)
13 M Robert Millikan a început faimosul său experiment în urma căruia  

 a stabilit sarcina fundamentală a electronului. (1912)
14 J A început să funcționeze primul calculator electronic ENIAC,   

 conceput în 1943, la Universitatea din Pennsylvania. (1946)
15 V S-a născut Galileo Galilei, prima persoană care a privit cerul   

 printr-un telescop. (1564)
16 S S-a născut Constantin Budeanu, inginer, unul dintre întemeietorii  

 școlii românești de electrotehnică. (1822)
17 D Dmitri Mendeleev a schițat pentru prima dată aranjamentul   

 sistematic al elementelor, care avea să devină cunoscut ca   
 „tabelul lui Mendeleev”. (1869)

18 L Astronomul Clyde Tombaugh a descoperit Pluto în timp ce studia  
 fotografii făcute cu o lună mai devreme. (1930)

19 M S-a născut astronomul Nicolas Copernicus, care a propus teoria  
 conform căreia Pământul și celelalte planete se rotesc în jurul  
 Soarelui. (1473)

20 M A fost inaugurată Low Racoviță, prima stație românească din   
 Antartica. (2006)

21 J Francis Crick și J. Watson și-au formulat concluzia privind   
 structura dublu spirală a moleculei de ADN, care va fi anunțată  
 public pe 28 februarie și apoi publicată în numărul din 25 aprilie  
 1953 al revistei Nature. (1953)

22 V S-a născut fizicianul Heinrich Hertz, primul om care a produs și a  
 detectat unde radio. (1857)

23 S Dată acceptată tradițional pentru prima publicare a Bibliei   
 Gutenberg, tipărită cu presa de tipar cu litere mobile. (1455)

24 D A fost publicată “Originea omului” a lui Charles Darwin. (1871)
25 L S-a născut chimistul Phoebus Levene, care a descoperit dezoxiri 

 boza, una dintre componentele principale ale ADNului (1869)
26 M S-a născut astronauta Susan Helms, persoana care a făcut cea  

 mai lungă plimbare prin spațiu, 8 ore și 56 de minute (1958)
27 M Constantin Fahlberb descoperă zaharina, primul îndulcitor   

 artificial. (1879)
28 J S-a născut Gheorghe Marinescu, medic, fondator al școlii   

 românești de neurologie. (1863)

F E B R U A R I E
1 V Savantul francez Henri Becquerel a descoperit radioactivitatea 

  naturală. (1896)
2 S A fost publicată lucrarea lui Dimitrie Cantemir „Descriptio   

 Moldaviae”, prima monografie geografică românească. (1716)
3 D S-a născut Alexandru Graham Bell, inventator. (1847)
4 L S-a născut astrofizicianul George Gamow, care a prezis existența  

 radiațiilor cosmice. (1904)
5 M S-a născut matematicianul William Oughtred, care a introdus   

 simbolurile „x” - înmulțire, „sin” - sinus și „cos” - cosinus. (1575)
6 M S-a născut fizicianul Joseph von Fraunhofer, primul om care a  

 studiat liniile întunecate din spectrul solar, numite în prezent liniile  
 Fraunhofer. (1787)

7 J A fost lansat observatorul spațial Kepler, cu scopul de a descoperi  
 planete asemănătoare Pământului în jurul altor stele. (2009)

8 V Naveta spațială Voyager 1 a descoperit vulcani activi pe Io,   
 satelitul lui Jupiter. (1979)

9 S S-a născut astronautul Iuri Gagarin, primul om care a ajuns în  
 spațiu. (1934)

10 D Graham Bell a făcut primul apel telefonic din istorie. (1876)
11 L Ts'ai Lun a inventat hârtia, pe care o producea din bambus, 
 dud, zdrențe și alte fibre. (105)

12 M S-a născut geologul William Buckland, primul om de știință care a  
 numit și a descris scheletul parțial al unui dinozaur. (1784)

13 M Astronomul englez William Hershel a descoperit planeta Uranus,  
 prima planetă descoperită cu ajutorul telescopului. (1781)

14 J S-a născut fizicianul Albert Einstein, care a dezvoltat teoria   
 relativității. (1879)

15 V S-a născut bacteriologul Emil von Behring, care a creat vaccinul  
 împotriva difteriei și cel împotriva tetanosului. (1854)

16 S Fizicianul american Robert Goddard Hutchings a construit prima  
 rachetă cu combustibil lichid, ce s-a înălțat 12m. (1926)

17 D A fost anunțată descoperirea elementului cu Z=98, denumit   
 „californiu”. (1950)

18 L Traian Vuia a zburat 20 de metri, la o altitudine de 1 metru, cu un  
 aparat de zbor mai greu decât aerul. (1906)

19 M S-a născut biochimistul Norman Haworth, care a sintetizat   
 vitamina C. (1883)

20 M Albert Einstein a publicat teoria relativității generalizate în Annalen  
 der Physik, ”Bazele teoriei relativității generalizate”. (1916)

21 J S-a născut Jean Baptiste Joseph Fourier, matematician francez  
 care a adus contribuții în fizica matematică. (1768)

22 V Auguste și Louis Lumière au făcut, la Paris, prima demonstrație a  
 cinematografului, utilizând un film din celuloid. (1895)

23 S Un pacient cu leucemie a fost tratat pentru prima oară folosind un  
 izotop radioactiv de sodiu, de către Joseph G. Hamilton. (1936)

24 D Robert Koch a anunțat descoperirea bacilului care cauzează   
 tuberculoza, în fața Societății de Fiziologie din Berlin. (1882)

25 L Frederick Laggenheim a fotografiat pentru prima dată o eclipsă de  
 soare. (1857)

26 M S-a născut naturalistul Conrad Gesner, unul dintre fondatorii   
 zoologiei moderne. (1516)

27 M Reginald Gibson și Eric William Fawcett au obținut polietilena, cel  
 mai folosit material plastic de uz comun. (1933)

28 J Entomologul Oliver Zomporo a descoperit o insectă ce constituie  
 un nou ordin, primul după 87 de ani. (2002)

29 V Guy Foutcher a efectuat la Strasbourg, în Franța, primul transplant  
 al unei unghii umane. (1980)

30 S Astronomii chinezi au înregistrat prima trecere la periheliu a  
  cometei Halley, în Shih Chi și Wen Hsien Tsung Khao. (239 îen)

31 D A fost inaugurat turnul Eiffel, la vremea respectivă cea mai înaltă  
 clădire din lume. (1889)

M A R T I E
1 L George Gamow a postulat teoria că universul s-a format în urma  

 unui Big Bang. (1948)
2 M S-a născut fizicianul Francesco Grimaldi, care a descoperit   

 difracția luminii. (1618)
3 M Inginerul Martin Cooper a făcut primul apel telefonic folosind un  

 telefon celular mobil. (1973)
4 J Naveta spațială Luna 10 a devenit prima navetă care a orbitat în  

 jurul Lunii. (1966)
5 V În ruinele de la Knossos, din Insula Creta, arheologii au descoperit  

 un depozit de tăblițe de lut cu o scriere de tip ieroglific denumită  
 ulterior Lineară B. (1900)

6 S Exploratorii Robert Peary și Matthew Hensen au devenit primii  
 oameni care au ajuns la Polul Nord. (1909)

7 D La Spitalul Beth Israel, New York, a fost efectuată prima operație  
 pe creier sub anestezie locală, pentru înlăturarea unei tumori   
 cerebrale. (1923)

8 L S-a născut medicul Harvey Cushing, care a descoperit funcția  
 glandei pituitare. (1869)

9 M Revista Nature a publicat cea mai lungă denumire științifică din  
 istorie - cu cele 16.569 de nucleotide ale ADN-unui mitocondrial  
 uman, denumirea sa ajunge la 207.000 de litere. (1981)

10 M Chinina, medicamentul antimalarie, a fost sintetizată pentru prima  
 oară de Robert Burns Woodward și William von Eggers Doering la  
 Universitatea Harvard, Massachusetts, SUA. (1944)

11 J S-a născut Emanoil Bacaloglu, matematician român, care a   
 contribuit la crearea terminologiei în limba română pentru 

 domeniile matematică, fizică și chimie. (1830)
12 V A avut loc zborul primului cosmonaut din lume, Iuri Gagarin, la  

 bordul navei „Vostok I”. (1961)
13 S S-a născut Alfred Mosher Butts, arhitect, inventatorul jocului   

 Scrabble. (1899)
14 D Fizicianul Gordon Teal a construit tranzistorul de silicon. (1954)
15 L S-a născut Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, inventator, inginer 
 și arhitect italian renascentist. (1452)
16 M Chimistul elvețian Albert Hofmann a descoperit efectele 
 halucinogene și nocive ale LSD-ului. (1943)

17 M S-a născut arhelogul Leonard Woolley, care a descoperit orașul  
 antic Ur, în sudul Irakului. (1880)

18 J Cercetătorii de la Institutul Whitehead din Cambridge, 
 Massachusetts, au descoperit mecanismul „asemănător unui   

 harpon” prin care virusul HIV penetrează celulele. (1997)
19 V A fost lansată prima stație spațială, Salyut 1. (1971)
20 S Apollo 16 a aselenizat. (1972)
21 D Exploratorul Teodor Gh. Negoiță a devenit primul român care a  

 ajuns la Polul Nord. (1995)
22 L A fost efectuat primul transplant al unui ochi uman. (1969)
23 M S-a născut inginerul Ray Tomlinson, inventatorul sistemului de  

 email. (1941)
24 M S-a născut statisticianul John Graunt, fondatorul demografiei.   

 (1620)
25 J Pioneer 10 a depășit orbita planetei Pluto. (1983)
26 V S-a născut geologul Charles Richter, inventatorul scării Richter, 

  care măsoara magnitudinea cutremurelor. (1900)
27 S S-a născut Samuel Morse, inventatorul codului Morse. (1791)
28 D A fost anunțată descoperirea unui vaccin pentru imunizarea omului  

 împotriva febrei galbene. (1932)
29 L S-a născut Henri Poincaré, matematician si fizician francez, primul  

 care a sugerat că în vid nimic nu poate călători mai repede decât  
 viteza luminii. (1854)

30 M Fizicianul J. J. Thomson a anunțat descoperirea electronului,   
 prima particulă subatomică descoperită. (1897)

A P R I L I E
1 M Nicolaus Copernicus a pus în circulație „The Little Commentary”,  

 în care arată heliocentricitatea sistemului solar. (1543)
2 J Chimistul William Nicholson a efectuat prima electroliză a apei,  

 separând-o în hidrogen și oxigen. (1800)
3 V S-a născut Mircea Ion Savul, care a inițiat primele cercetări de  

 petrologie structurală și de geotermometrie în România. (1885)
4 S S-a născut biologul Thomas Huxley, primul care a sugerat că   

 păsările se trag din dinozauri. (1825)
5 D Prima cale ferată din Europa continentală a fost inaugurată în  

 Belgia, între Bruxelles și Mechelen. (1835)
6 L S-a născut Victor Grignard, chimist francez ce a descoperit   

 compușii organomagnezieni micști, utili în sinteza organică. (1871)
7 M S-a născut Edwin H. Land, creatorul camerei foto Polaroid. (1909)

8 M Farmacistul John Styth Pemberton inventează o băutură gazoasă,  
 sub denumirea de „Coca Cola”. (1886)

9 J O echipă de oameni de știință de la MIT au măsurat pentru prima  
 oară un fascicul laser reflectat de pe lună, la suprafața căreia   
 atinge o dispersie de cca. 4 km. (1962)

10 V S-a născut Jean Augustin Fresnel, fizician francez, inventatorul  
 lentilelor biconcave. (1788)

11 S S-a născut Richard Feynman, fizician american, laureat al   
 Premiului Nobel, unul dintre cei care au extins considerabil teoria  
 electrodinamicii cuantice. (1918)

12 D S-a născut chimista Dorothy Hodgkin, care a descoperit structura  
 multor compuși organici, penicilina și vitamina B12. (1910)

13 L S-a născut bacteriologul Ronald Ross, care a descoperit că   
 malaria este transmisă de țânțarul Anofel. (1857)

14 M A fost lansată de la Baykonur misiunea Soyuz 40, purtându-l pe  
 Dumitru Prunariu în primul zbor în spațiu al unui român. (1981)

15 M S-a născut Pierre Curie, fizician francez, laureat al Premiului   
 Nobel, pionier în studiul radioactivității. (1859)

16 J Fizicianul Theodore Maiman a construit primul laser. (1960)
17 V S-a născut astronomul Joseph Lockyer, care a identificat un nou  

 element în spectrul solar, pe care l-a numit heliu. (1836)
18 S S-a născut Oliver Heaviside, matematician și fizician englez care a  

 adaptat numerele complexe pentru calculul circuitelor electrice. (1850)
19 D S-a născut microbiologul Max Perutz, care a primit premiul Nobel  

 pentru cercetările sale asupra structurii hemoglobinei. (1914)
20 L S-a născut Eduard Buchner, laureat al Premiului Nobel, care
 a descoperit procesul de fermentație alcoolică fără drojdii. (1860)
21 M S-a născut Willem Einthoven, inventatorul electrocardiografului. (1860)
22 M HMS Beagle a pornit în prima călătorie, purtându-l la bord pe   

 tânărul Charles Darwin, în călătoria care l-a inspirat să studieze  
 dezvoltarea vieții, culminând cu formularea teoriei evoluției. (1826)

23 J O scrisoare a lui Benjamin Franklin a documentat inventarea   
 lentilelor bifocale. (1785)

24 V Samuel Morse a transmis primul mesaj telegrafic. (1844)
25 S S-a născut neurologul Jean Alexandre Barré, care a identificat  

 sindromul Guillain-Barré, o boală neurologică rară. (1880)
26 D S-a născut matematicianul Abraham de Moivre, care a enunțat o
 formulă ce leagă numerele complexe de trigonometrie. (1667)
27 L S-a născut John Douglas Cockcroft, fizicianul britanic care a adus  

 importante contribuții în dezvoltarea energeticii nucleare. (1897)
28 M Are loc o eclipsă de soare la data prezisă de filozoful grec Thales  

 din Milet. (585 î.e.n.)
29 M S-a născut Iannis Xenakis, matematician, inginer constructor și  

 compozitor francez de origine greacă, cunoscut pentru aplicarea  
 cunoștiințelor matematice și tehnice în muzică. (1922)

30 J Big Ben a bătut pentru prima oară ora exactă. (1859)
31 V Fizicianul Konstantin Tsiolkovsky a propus pentru prima dată ideea  

 că oamenii pot călători în spațiu folosind rachete. (1903)

M A I
1 S În revista Emergency Medicine a fost publicată manevra Heimlich. (1974)
2 D S-a născut geochimistul american Clair Patterson, care a realizat   

 prima estimare corectă a vârstei Pământului - 4,6 miliarde de ani. (1922)
3 L S-a născut James Hutton, geolog, fizician, chimist și naturalist care a   

 propus că toate caracteristicile geologice pot fi explicate prin intermediul  
 modificările lente ce se produc pe parcursul a milioane de ani. (1726)

4 M Oamenii de știință au clonat o secvență de ADN dintr-o subspecie  
 disparută de zebră, fiind prima realizare de acest fel. (1984)

5 M S-a născut Michael Brown, cercetator și astronom care a   
 descoperit planeta Eris. (1965)

6 J A fost lansată nava „Soiuz-11", prima navă cosmică de transport,  
 într-o misiune ce a durat 23 de zile, 17 ore și 40 minute. (1971)

7 V S-a născut Henri Marie Coandă, academician și inginer român, pionier al  
 aviației, fizician, inventator, inventator al motorului cu reacție. (1886)

8 S René Descartes a publicat Discursul asupra metodei, considerată  una  
 din lucrările fundamentale în dezvoltarea științei și matematicii. (1637)

9 D Einstein a publicat „Un punct de vedere euristic privind producerea  
 și transformarea luminii”, articolul despre efectul fotoelectric pentru  
 care i-a fost decernat Premiul Nobel. (1905)

10 L G. F. Bernhard Riemann a avansat ideea curbării spațiului,   
 dezvoltată ulterior de Albert Einstein în teoria relativității. (1854)

11 M Inventatorul american Edwin Armstrong a făcut prima   
 demonstrație publică de radiodifuziune FM, la New Jersey. (1935)

12 M A decolat pentru prima dată cel mai mare avion din lume, 
 un Boeing 777 propulsat de două motoare. (1994)
13 J A fost publicată „Narațiune despre petele observate în Soare și despre  

 rotația lor aparentă odată cu soarele”, a lui Johannes Fabricius. (1611)
14 V S-a născut biologul Karl Landsteiner, care a descoperit și   

 identificat grupele de sange. (1868)
15 S Asirienii au înregistrat o eclipsă de soare, data fiind ulterior folosită  

 pentru stabilirea cronologiei mesopotamiene. (763 îen)
16 D Christiaan Huygens a brevetat primul ceas cu pendulă. (1657)
17 L Aurel Vlaicu a efectuat primul său zbor în aparatul  A. Vlaicu nr. 1. (1910)
18 M S-a născut astronomul englez William Lassel, care a descoperit  

 sateliții Ariel și Umbriel ai planetei Uranus, dar și sateliții Triton și  
 Hyperion ai planetei Neptun. (1799)

19 M S-a născut Blaise Pascal, ce a contribuit în multe domenii ale   
 științei, prin construcția calculatorului mecanic, studiul fluidelor sau  
 clarificarea conceptelor de presiune și vid. (1623)

20 J S-a născut chimistul Frederick Gowland Hopkins, laureat al   
 Premiului Nobel pentru descoperirea vitaminelor. (1861)

21 V SpaceShipOne devine prima nava finanțata privat, care ajunge pe  
 orbită. (2004)

22 S S-a născut Julian Sorell Huxley, biolog neodarwinist care a propus  
 sinteza evoluționistă și primul director general al UNESCO. (1887)

23 D S-a născut Alan Mathison Turing, matematician, logician, criptanalist și  
 informatician, considerat a fi părintele informaticii moderne. (1912)

24 L Împăratul Traian a inaugurat Aqua Trajana, apeductul care aducea  
 la Roma apă din lacul Bracciano, aflat la 40 km distanță. (109)

25 M La Sibiu s-a născut Hermann Oberth, fizician și inventator, unul  
 dintre părinții fondatori ai rachetelor și astronauticii. (1894)

26 M S-a născut fizicianul irlandez William Thomson (Lord Kelvin), 
 care a conceput teoria temperaturii absolute. (1824)
27 J Fizicianul american Herbert Eugenes Ives a făcut prima   

 demonstrație cu un televizor color. (1929)
28 V Wendell Stanley obține pentru prima oară un virus în formă   

 cristalizată. Ulterior (1946), i se va decerna Premiul Nobel. (1935)
29 S Nava spațială Atlantis (SUA) și stația spațială Mir (Rusia) s-au unit,  

 formând astfel cel mai mare satelit artificial al Pământului. (1995)
30 D Albert Einstein a publicat în Annalen der Physik articolul „Despre  

 electrodinamica corpurilor în mișcare”. (1905)

I U N I E

1 L Teoria Wallace-Darwin a evoluției a fost publicată pentru prima oară de  
 Societatea Linnaeană din Londra. (1858)

2 M S-a născut fizicianul Hans Bethe, care a descoperit că strălucirea   
 stelelor se datorează fuziunii nucleare. (1906)

3 M New York Tribune a devenit primul ziar care folosește linotipul, eliminând  
 astfel compoziția manuală a foilor de tipar. (1886)

4 J S-a născut Victor Babeș, bacteriolog și morfopatolog român, fondator al  
 școlii românești de microbiologie. (1854)

5 V Isaac Newton a publicat Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. (1687)
6 S Savantul francez Louis Pasteur a folosit pentru prima dată vaccinul   

 antirabic, salvând viața unui băiat de 9 ani. (1885)
7 D S-a născut Camillo Golgi, medic italian, laureat al Premiului Nobel pt. 

 Medicină, pt. contribuțiile aduse în domeniul sistemului nervos. (1843)
8 L S-a născut Ferdinand Zeppelin, inventatorul aparatului de zbor .(1838)
9 M Oamenii de știință germani au izolat acidul barbituric, substanța 
 ce va sta la baza somniferelor. (1902)
10 M S-a născut fizicianul Nikola Tesla, care a pus bazele cunoștințelor   

 moderne despre curentul alternativ, puterea electrică, sistemele de   
 curent alternativ, incluzând sistemele polifazate, sistemele de distribuție  
 a puterii și motorul pe curent alternativ. (1856)

11 J Arheologii chinezi au descoperit în apropierea vechii capitale Xian   
 tumulul funerar al primului împărat, Qin Shi Huang, împreună cu „armata  
 de teracotă” adăpostită aici, constând în 6.000 de statui. (1975)

12 V S-a născut George Eastman, inventatorul aparatului de fotografiat cu  
 rolă de film. (1854)

13 S S-a născut Hubert Reeves, astrofizician canadian cunoscut pentru   
 implicarea în numeroase proiecte de popularizare a științei. (1932)

14 D O puternică erupție solară, numită ulterior Bastille Day Event, a cauzat o  
 furtună geomagnetică pe Pământ. (2000)

15 L În timpul campaniei din Egipt a lui Napoleon este descoperită stela de la  
 Rosetta, o piatră inscripționată care s-a dovedit ulterior a fi cheia pentru  
 descifrarea hieroglifelor egiptene. (1799)

16 M S-a născut Frits Zernike, fizician olandez, care a inventat microscopul cu  
 contrast de fază, instrument care permite studiul structurii celulelor vii  
 fără necesitatea de a le omorî. (1888)

17 M W. C. Bond, directorul Observatorului Harvard și fotograful bostonian J.  
 A. Whipple a fotografiat pentru prima oară o stea, Vega, prin procedeul  
 daguerreotipiei. (1850)

18 J Vaccinul impotriva tuberculozei, dezvoltat de Albert Calmette și Camille  
 Guerin, a fost folosit pentru prima dată, pe un copil. (1921)

19 V A fost publicată prima reconstrucție tridimensională a unui craniu uman,  
 obținută prin procedeul tomografiei asistate de calculator. (1983)

20 S Modulul lunar al misiunii Apollo11, numit Eagle a aselenizat cu succes. (1969)
21 D Ian Donald a făcut primele sale investigații pentru folosirea ultrasunetelor  

 în diagnosticul medical. (1955)
22 L S-a născut botanistul Gregor Mendel, ce a descoperit legile eredității. (1822)
23 M S-a născut astronomul Vera Rubin, care a descoperit că galaxiile sunt  

 formate în principal din materie neagră. (1928)
24 M Hiram Bingham a descoperit Vilcapampa (acum Machu Picchu), orașul  

 „pierdut” al incașilor. (1911)
25 J Inventatorul francez Loius Bleriot a efectuat primul zbor deapura unei  

 mări, cu un monoplan. (1909)
26 V A fost descoperită Peninsula Alaska de către exploratori ruși; în 1867 a  

 fost cumpărată de SUA. (1741)
27 S S-a născut fizicianul Bertram Boltwood, care a descoperit cum se poate  

 determina vârsta rocilor folosind izotopi radioactivi. (1870)
28 D Sir Thomas Harriot a introdus cartoful în Europa. (1586)
29 L S-a născut inginerul Walter Hunt, inventatorul acului de siguranță. (1796)
30 M S-a născut inginerul Vladimir Zworykin, care a inventat tubul catodic. (1889)
31 M Dave Scott, în cadrul misiunii Apollo 15, a devenit primul om care a   

 condus un vehicul pe Lună, Lunar Rover. (1971)

I U L I E
1 J Joseph Priestley a identificat gazul pe care el l-a numit „aer 
 deflogisticat”, mai târziu cunoscut sub numele de oxigen. (1774)
2 V Greenwich Meridian Time a fost adoptat oficial ca oră standard   

 printr-un Act al Parlamentului englez. (1880)
3 S S-a născut biologul Donald Griffin, care a descoperit că liliecii folosesc  

 sunete de frecvență înaltă pentru ecolocație. (1915)
4 D Data atribuită tradițional descoperirii șampaniei de către călugărul  

 benedictin Dom Pérignon. (1693)
5 L Cyrus West Field transmite prima telegramă transatlantică, după 
 numeroase încercări fără succes. (1858)
6 M Vehiculul de cercetare şi explorare Curiosity a aterizat pe Marte. (2012)
7 M S-a născut Léon Nicolas Brillouin, fizician francez care a adus   

 contribuții în mecanica cuantică, propagarea undelor radio în   
 atmosferă, fizica semiconductorilor și teoria informației. (1889)

8 J Jacques Balmat și Michel-Gabriel Paccard au efectuat prima   
 ascensiune a vârfului Mont Blanc, cel mai înalt din Europa. (1786)

9 V S-a născut fizicianul Amedeo Avogadro, care a descoperit legea care  
 îi poarta numele - volume egale ale gazelor. (1776)

10 S Felix Hoffman a reușit pentru prima oară purificarea acidului acetilsali- 
 cilic, anume aspirină. (1897)

11 D Începutul calendarului centroamerican, folosit de mai multe civilizații  
 din America Centrală, în special de maya. (314 îen)

12 L Dr. Joseph Lister, influențat  de Pasteur, a devenit primul chirurg care  
 a folosit dezinfectant în timpul unei operații. (1865)

13 M S-a născut chimistul și fizicianul Johann Miescher, care a descoperit  
 acizii nucleici. (1844)

14 M Telescopul spațial Hubble a fotografiat inelele lui Uranus. (1994)
15 J S-a născut fizicianul Louis-Victor de Broglie, care a descoperit   

 dualismul corpusul-undă. (1892)
16 V S-a născut Arthur Cayley, matematician britanic, creator al calculului  

 matriceal. (1821)
17 S A fost lansat Venera 7, primul vehicul spațial care a reușit să transmită  

 date de la suprafața unei alte planete - Venus în acest caz. (1970)
18 D Astronomul francez Pierre Jules César Janssen a descoperit heliul în  

 spectrul Soarelui, în timpul unei eclipse. (1868)
19 L S-a născut Johann Gottlieb Gahn, mineralogul și chimistul suedez  

 care a descoperit manganul. (1745)
20 M Medicul Sir Ronald Ross a descoperit plasmodiul malariei în timp ce  

 efectua disecția unui țânțar. (1897)
21 M S-a născut Augustin Louis, baron de Cauchy, matematician și fizician  

 francez, unul dintre pionierii analizei matematice. (1789)
22 J Expediția lui James Cook a ajuns pe coasta de est a Australiei. (1770)
23 V Lunar Orbiter 1 a făcut primele fotografii ale Pământului de pe orbita  

 Lunii. (1966)
24 S Amelia Earhart a devenit prima femeie care a traversat Statele Unite în  

 avion, zburând de la Los Angeles la Newark, New Jersey. (1932)

25 D A fost efectuată prima scanare prin metoda tomografiei asistate de  
 calculator (CAT-scan). (1973)

26 L S-a născut Antoine Laurent Lavoisier, chimistul francez care a emis  
 prima versiune a legii conservării masei, a ajutat la construirea   
 sistemului metric, a scris prima listă extinsă de elemente chimice și a  
 ajutat la reforma nomenclaturii chimice. (1743)

27 M Chimistul Lecoq de Boisbaudran a descoperit elementul gallium   
 (Z=31), acoperind astfel o „gaură” în sistemul lui Mendeleev. (1875)

28 M A fost publicat primul număr al revistei Scientific American. (1845)
29 J Fizicianul Michael Faraday a demonstrat funcționarea primului   

 transformator electric. (1831)
30 V Cometa Howard-Koomen-Michels (SOLWIND I) s-a prăbușit în Soare.  

 Este primul eveniment de acest fel înregistrat. (1979)
31 S Laureatul Nobel Paul Ehrlich a început primul proces de chimioterapie  

 (un termen inventat de el). (1909)

A U G U S T
1 D Fizicienii Kirk McDonald și Adrian Melissinos au reușit, pentru prima  

 dată în istorie, să transforme energia în materie. (1997)
2 L S-a născut chimistul Frederick Soddy, care a demonstrat că atomii  

 aceluiași element pot avea mase atomice diferite; tot el a inventat și  
 cuvântul „izotop” pentru a denumi acești atomi. (1877)

3 M S-a născut Carl David Anderson, fizician american, laureat al   
 Premiului Nobel, care a descoperit pozitronul și mionii. (1905)

4 M Alan Turing a început să lucreze la stația de decriptare Bletchley Park,  
 la o zi după ce Marea Britanie declarase război Germaniei. (1939)

5 J S-a născut Jean-Étienne Montucla, matematicianul francez care a  
 scris prima istorie a matematicii. (1725)

6 V Victoria, singura navă din flota lui Fernando Magellan ce a supraviețuit,  
 devine asfel prima navă care a circumnavigat globul. (1522)

7 S Marie Curie a izolat prima mostră pură de radium. (1910)
8 D Americanul Jonas Edward Salk a realizat primul vaccin împotriva   

 poliomielitei. (1954)
9 L Este găsit primul caz al unui bug („gândac” în engleză) într-un   

 calculator: o molie care rămăsese prinsă într-un releu al calculatorului  
 Mark II, la Universitatea Harvard. (1947)

10 M A fost pus în funcțiune Large Hadron Collider, cel mai mare accelerator  
 de particule construit până în prezent, la CERN, în Geneva. (2008)

11 M S-a utilizat pentru prima dată telegraful electric. (1953)
12 J Un grup de elevi a descoperit într-o peșteră din apropiere de Lascaux,  

 Franța, picturile rupestre de acum celebre. (1940)
13 V S-a născut Thoma Ionescu, medic, intemeietorul școlii românești de  

 chirurgie și de anatomie topografică. (1860)
14 S S-a născut Alexander von Humboldt, arheolog, explorator și geograf, care  

 a contribuit la formarea geografiei ca disciplină științifică. (1769)
15 D A fost inaugurată în Anglia linia de cale ferată Liverpool-Manchester,  

 prima cale ferată din lume. (1830)
16 L S-a născut Albrecht Kossel, care a descoperit și a numit patru   

 nucleotide ale ADNului: adenina, citozina, guanina și timina. (1853)
17 M A fost lansată prima versiune a sistemului de operare Linux. (1991)
18 M S-a născut fizicianul Jean Foucault, care a inventat pendulul care îi  

 poartă numele și giroscopul. (1819)
19 J Astronomii George Bond și William Lassell au descoperit Hyperion,  

 satelitul lui Saturn. Este cel mai mare satelit din sistemul nostru solar  
 care nu are formă sferică. (1848)

20 V A fost testată prima mașină pe benzină în Springfield, SUA. (1891)
21 S Misiunea Galileo a fost încheiată, sonda plonjând în atmosfera   

 planetei Jupiter, unde a fost zdrobită de presiune. (2003)
22 D S-a născut Michael Faraday, fizician și chimist, care a construit primul  

 motor electric, primul generator și primul transformator. (1791)
23 L Astronomul Johan G. Galle a localizat planeta Neptun după doar o oră  

 de căutări, confirmând orbita calculată de francezul Urbain Jean   
 Joseph Le Verrier. (1846)

24 M O echipă internaţională de chirurgi din Lyon a reușit primul transplant  
 mondial de mână. (1998)

25 M S-a născut astronomul Ole Roemer, prima persoană care a măsurat  
 viteza luminii. (1644)

26 J S-a născut chimistul Joseph-Louis Proust, care a enunțat Legea lui  
 Proust sau Legea proporțiilor definite. (1754)

27 V Albert Einstein a publicat studiul ”Depinde inerția unui corp de   
 conținutul lui de energie?” , care conține celebra relație E = mc2(1905)

28 S Alexandre Fleming a anunțat descoperirea penicilinei. (1928)
29 D A fost semnată convenția prin care se înființează Organizația   

 Europeană pentru Cercetări Nucleare, CERN. (1954)
30 L S-a născut fizicianul Hans Geiger, care a inventat detectorul de radiații.  

 (1882)

SE PTEMBR I E
1 M NASA (The National Aeronautics and Space Administration) și-a   

 început operațiunile. (1958)
2 M S-a născut chimistul William Ramsay, care a descoperit argonul   

 (alături de Lordul Rayleigh), kryptonul, neonul și xenonul. (1852)
3 J De la Peenemünde, în Germania, a fost lansată cu succes prima   

 rachetă (V-2/A4), ce a ajuns în spațiul cosmic. (1942)
4 V Molul a fost adoptat ca unitate de măsură pentru cantitatea de   

 materie și adăugat la lista unităților fundamentale ale S.I. (1971)
5 S Edwin Hubble a identificat prima stea variabilă din clasa cefeidelor. (1923)
6 D A fost anunțată descoperirea primei planete orbitând o stea   

 asemănătoare Soarelui, 51 Pegasi b, numită și Bellerophon. (1995)
7 L Partea întunecată a Lunii a fost fotografiată pentru prima dată, 
 de naveta spațială rusească Luna 3. (1959)

8 M Dr. Åke Senning a implantat primul pacemaker cardiac intern, inventat  
 de Rune Emlquist. (1958)

9 M Dr. Eugene B. Spitz a anunțat construirea unei noi valve destinate a  
 drena „apa care apasă pe creier” în cazurile de hidrocefalie. (1956)

10 J Data de naștere tradițională a sistemului metric de unități a fost aleasă  
 pentru a simboliza baza 10 pe care este construit sistemul: este a 10-a  
 zi a celei de-a 10-a luni. (1796)

11 V S-a născut paleontologul Paul Sereno, care a descoperit cel mai vechi  
 dinozaur cunoscut, Eoraptor. (1957)

12 S Un plămân de fier, construit pentru a permite victimelor poliomielitei să  
 respire în ciuda paraliziei mușchilor respiratori, a fost folosit pentru  
 prima dată la spitalul pediatric din Boston, SUA. (1928)

13 D F. A. Murphy a obținut prima imagine electromicroscopică 
 a virusului ebola. (1976)
14 L S-a născut Raymond Davis Jr., fizicianul care a detectat neutrinii   

 cosmici. (1914)
15 M Dr. Carl Djerassi a dezvoltat un contraceptiv oral sintetic, mai târziu  

 recunoscut sub numele “pilula”. (1951)
16 M S-a născut Alexandru Proca, fizician român, care a elaborat teoria  

 mezonică a forțelor nucleare și ecuațiile Proca. (1897)
17 J S-a născut fiziciana și astronuata Mae Jemison, care a studiat efectele  

 gravitației zero, la bordul navei Endeavour. (1956)
18 V S-a născut chimistul Christian Schoenbein, ce a descoperit ozonul.(1799)
19 S Cercetătorii de la Universitatea Rutgers au izolat streptomicina, primul  

 antibiotic eficace împotriva tuberculozei. (1943)
20 D Lee DeForest, unul dintre „părinții radioului”, a anunțat descoperirea  

 tubului electronic cu trei elemente, cunoscut acum sub denumirea de  
 „triodă”. (1906)

21 L Metrul a fost definit la Conferința pentru Măsuri și Unități ca fiind   
 distanța străbătută de lumină în vid în a 299.792.458-a parte dintr-o  
 secundă. (1983)

22 M A fost inaugurat trenul de mare viteză de la Paris la Lyon, primul de  
 acest fel din Europa. (1981)

23 M În Africa de Sud sunt găsite fosile vechi de 3,4 miliarde de ani. (1977)
24 J O cameră fotografică de la bordul rachetei V-2 nr. 13 a făcut primele  

 fotografii ale Pământului văzut din spațiu. (1946)
25 V Dr. Vaughn A. Starnes a făcut primul transplat de plămân de la un  

 donor viu. (1990)
26 S Andrew Wiles, matematician englez, a anunțat rezolvarea Marii   

 Teoreme a lui Fermat. (1994)
27 D Philip Downing a inventat cutia poștală. (1904)
28 L S-a născut medicul Jonas Salk, care a dezvoltat primul vaccin sigur 
 și eficient împotriva poliomielitei. (1914)
29 M Dr. F. Mason Sones Jr., cardiolog pediatru la Clinica din Cleveland, 
 a efectuat prima angiogramă coronariană. (1958)
30 M S-a născut Nicolae Constantin Paulescu, medicul care a descoperit  

 hormonul antidiabetic eliberat de pancreas, numit insulină. (1869)
31 J A fost descoperită Planeta pitică Eris. (2003)

O C T O M B R I E
1 V S-a născut meteorologul Alfred Wegener, care a formulat teoria  

 derivei continentelor. (1880)
2 S S-a născut George Boole, matematician britanic, creatorul logicii 

  matematice moderne. (1815)
3 D Uniunea Sovietică lansează Sputnik 2, purtând primul animal care  

 a ajuns în spațiu, cățelușa Laika. (1957)
4 L La Londra a fost inaugurat primul sistem de cale ferată subterană  

 electrificată. (1890)
5 M S-a născut astronomul Fred Whipple, care a supranumit cometele   

 „bulgări murdari”, fiind formate din apă înghețată și praf stelar. (1906)
6 M S-a născut William Boog Leishman, medic englez care a   

 descoperit vaccinul contra febrei tifoide. (1865)
7 J S-a născut Marie Curie, chimistă și fiziciană, care a descoperit  

 radiul și a inventat cuvântul „radioactivitate”. (1867)
8 V Wilhelm Röntgen a descoperit razele X în timp ce experimenta 

 cu electricitatea. (1895)
9 S S-a născut Carl Sagan, astronom și scriitor american, cunoscut  

 pentru eforturile sale de popularizare a științei. (1934)
10 D Dr. Rudolph Matas din New Orleans, Louisiana, a folosit pentru  

 prima oară anestezia spinală în timpul unei operații. (1899)
11 L Gottfried Leibnitz a făcut prima demonstrație a calculului integral. (1675)
12 M Sir James Young Simpson a folosit cloroformul ca anestezic într-o  

 operație. Nu este primul care l-a folosit, dar lobby-ul lui intens a  
 dus la adoptarea folosirii anesteziei în medicină. (1847)

13 M Nava spațială Mariner 9 a devenit primul satelit artificial al unei alte  
 planete, când a intrat pe orbita lui Marte. (1971)

14 J S-a născut Leo Baekeland, chimist american de origine belgiană,  
 inventatorul bachelitei. (1863)

15 V S-a născut Emil Racoviță, biolog, membru al Academiei Române,  
 fondatorul biospeologiei, explorator al Antarcticii. (1868)

16 S John Ambrose Fleming a inventat primul tub electronic, o diodă  
 termionică. (1904)

17 D Contele Hilaire de Chardonnet produce mătase artificială, din   
 celuloză. Acesta este primul material textil creat de om. (1884)

18 L Primul telefon cu taste a fost introdus în circuitul comercial din  
 SUA. (1963)

19 M S-a născut George Emil Palade, biochimist român, laureat al   
 premiului Nobel pentru medicină. (1912)

20 M S-a născut Edwin Hubble, renumit astronom american. (1889)
21 J Thomas Edison a anunțat invenția fonografului. (1877)
22 V Biochimistul american Jonathan Beckwith a reușit să izoleze prima  

 genă de la o bacterie. (1969)
23 S Dr. Michael E. DeBakey a efectuat cu succes prima operație de  

 bypass coronarian. (1964)
24 D Charles Darwin a publicat ”Originea speciilor”. Aniversarea este  

 uneori numită „Ziua evoluției”. (1859)
25 L S-a născut Julius Robert von Mayer, naturalist și medic german. (1814)
26 M S-a născut Nobert Wiener, matematician american considerat  

 fondatorul ciberneticii ca o nouă știință. (1894)
27 M Chimistul englez John Walker a inventat primul chibrit care se  

 poate aprinde frecându-l de aproape orice suprafață. A refuzat  
 să-și breveteze invenția. (1826)

28 J Ziarul londonez The Times a devenit primul ziar tipărit cu prese  
 acționate cu ajutorul puterii aburului, deschizând astfel drumul  
 spre o largă disponibilitate a ziarelor. (1814)

29 V S-a născut John Fleming, inginer britanic, care a inventat prima  
 componentă electronică, dioda cu vid. (1849)

30 S Galileo Galilei a făcut prima hartă modernă a Lunii, după ce   
 observă neregularitățile discului lunar prin lunetă și face un desen  
 care reflectă această descoperire a sa. (1609)

N O I E M B R I E
1 D S-a născut chimistul Martin Heinrich Klaproth, ce a descoperit uraniul. (1743)
2 L O echipă de arheologi au descoperit craniul de 700.000 de ani al unui  

 „Homo erectus pekinensis”, supranumit „Omul din Peking”. (1929)

3 M S-a născut englezul Rowland Hill, inventatorul timbrului poștal. (1795)
4 M Pioneer 10 a zburat pe lângă planeta Jupiter și a fotografiat atmosfera, fiind  

 prima navetă spațială ce a călătorit în afara sistemului solar. (1973)
5 J S-a născut fizicianul Werner Heisenberg, ce a formulat „principiul   

 incertitudinii”, prin care nu se poate masura poziția și viteza unei   
 particule, în același timp. (1901)

6 V Inventatorul american Thomas Edison a realizat prima înregistrare pe  
 un cilindru de fonograf. (1877)

7 S Sonda Galileo a ajuns la Jupiter, după mai mult de 6 ani de la lansarea  
 sa cu ajutorul navetei Atlantis. (1995)

8 D Fotografiile de înaltă rezoluție realizate pe suprafața  planetei Marte  
 indică faptul că planeta a avut cândva lacuri și mări de suprafață. (2000)

9 L Este confirmată eliminarea virusului variolei, făcând astfel ca variola să  
 fie prima boală complet eradicată de om. (1979)

10 M A fost decernat pentru prima dată primul Premiu Nobel, pentru cinci 
 categorii: fizică, chimie, psihologie sau medicină, literatură și pace. (1901)
11 M A fost semnalată pentru prima dată aurora boreală. (1719)
12 J S-a născut inginerul american Robert Noyce, care a inventat circuitul  

 integrat, adică microcipul. (1927)
13 V Astronomul american Albert Michelson alături de colegul său Francis  

 Pease au măsurat diametrul stelei Betelgeuse. (1920)
14 S Fizicianul german Max Planck a revoluționat ideile asupra fizicii   

 cuantice la o întâlnire a Societății Germane de Fizică. (1900)
15 D Simon Marius a făcut prima observație a galaxiei Andromeda printr-un  

 telescop, descriind-o ca „asemănătoare flăcării unei lumânări văzute  
 printr-un corn”. (1612)

16 L Prof. H. Tracy Hall a obținut pentru prima oară diamante sintetice, la  
 laboratoarele de cercetare General Electric. (1954)

17 M Mecanicii americani Orville și Wilbur Wright au înregistrat primul zbor al  
 unui avion, pe o distanță de aproximativ 40 de metri. (1903)

18 M Sonda Voyager 1 a depășit șocul terminal al heliosferei, punctul la care  
 viteza vântului solar scade la nivele subsonice. (2004)

19 J S-a născut chimistul irlandez Thomas Andrews, care a demonstrat că  
 ozonul este o formă de oxigen. (1813)

20 V S-a născut fizicianul Robert Van de Graaff, inventatorul generatorului  
 care astăzi îi poarta numele. (1901)

21 S S-a născut botanistul Robert Brown, care a descoperit că particulele  
 minuscule suspendate în lichid sunt într-o continuă mișcare. (1773)

22 D S-a născut biologa sud-africană Marjorie Courtenay-Latimer, care a  
 descoperit celecantul, o specie de pește considerată dispărută acum  
 65 de milioane de ani. (1938)

23 L Fizicienii Walter Brattain și John Bardeen au creat primul tranzistor. (1947)
24 M Inginerul Reginald Fessendem a făcut prima transmisiune radio care  

 includea muzică și un recital de poezie. (1906)
25 M S-a născut fizicianul și matematicianul englez Isaac Newton, care a inventat  

 calculul, a descoperit cele trei principii ale mecanicii și legea gravitației (1643)
26 J S-a născut matematicianul englez Charles Babbage, care a proiectat  

 prima mașină de calcul ce putea fi programată (deși n-a fost niciodată  
 construită) - predecesoarea calculatorului. (1791)

27 V S-a născut astronomul german Johannes Kepler, care a descoperit  
 cele trei legi ale mișcării planetelor. (1571)

28 S Galileo Galilei a observat pentru prima dată planeta Neptun, dar a   
 catalogat-o ca „stea fixă”. (1612)

29 D S-a născut Charles Goodyear, inventatorul procesului de vulcanizare. (1800)
30 L Edwin Hubble a anunțat descoperirea existenței a cel puțin unui alt „univers -  

 insulă”, după ce a determinat distanța până la Galaxia  Andromeda. (1924)
31 M Thomas Edison a făcut prima demonstrație publică a becului electric 
 cu incandescență, în Parcul Menlo, New Jersey, SUA. (1879)

D E C E M B R I E

PPoenaru

Ce este Calendarul Științific? 
Ei bine, contrar prejudecăților,  
este un proiect de popularizare 
a științei, realizat de Asociația 
Secular-Umanistă din România 

(A.S.U.R.). 
Misiunea noastră este să 

promovăm valorile umanismului 
secular, cunoașterea științifică 
și gândirea critică, motiv pentru 

care în calendarul de față vă 
oferim vreo 365 de argumente.

WWW.ASUR.RO

Calendarul Științific 
a fost gândit ca un 
proiect de răspândire 
a informațiilor despre 
micile și marile 
descoperiri științifice 
care ne-au schimbat 
viața. 
Calendarul se adresează 
tuturor oamenilor 
interesați de 
cunoaștere, fiind editat 
anual și distribuit 
gratuit de ASUR. 
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