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„ Este o cinste şi o plăcere să spui un cuvânt din inimă la o carte bună şi
necesară, iar “BIOLOGI DIN ROMÂNIA” (Biologie animală) elaborată prin munca
trudnică şi valoroasă a colegului George D.Vasiliu, este fără îndoială o carte bună şi
mai ales o carte azi foarte necesară.
BIOLOGI DIN ROMÂNIA răspunde la mai multe nevoi actuale: ne permite să ne
cunoaştem mai bine între noi biologii; prezintă forurilor de stat o listă a specialiştilor
biologi din diferitele domenii împreună cu menţionarea activităţii lor; este o adevărată
carte de vizită a biologiei româneşti, arătând lumii întregi care este contribuţia noastră la
tezaurul cunoaşterii naturii din lume.
Răspunderea pe care autorul acestei lucrări şi-a luat-o atunci când a început
munca la această carte nu a fost deloc uşoară, căci pornea pe un drum nou, în care a
trebuit ca personal să ia contact cu aproape toţi biologii contemporani cuprinşi în carte
şi să aducă la zi informaţiile asupra activităţii lor. Dacă urmăreşti lista biologilor de pe
pământul ţării noastre, fie titraţi universitari, fie simpli amatori, fie români fie de alte
naţionalităţi, rămâi uimit de cât de mult interes s-a manifestat în România pentru natură
şi câte comori s-au adunat în colecţiile muzeale sau personale, cât de multe descoperiri
ştiinţifice sunt rodul activităţii biologilor români. Este o constatare stenică de cea mai
mare valoare pentru impulsionarea biologiei pe drumurile trasate de înaintaşi.
Colegul George D. Vasiliu a făcut acum începutul şi trebuie să-l felicit din inimă
pentru acest ceva nou adus biologiei româneşti. Trebuie ca însăşi noi biologii să îl mai
ajutăm ca la o nouă ediţie, această lucrare să fie oglinda noastră a tuturor şi să
reprezinte cartea de vizită cu care să putem fi mândrii de ceea ce am făcut.”

Academician Eugen A. PORA
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