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 Divizia de Istoria Ştiinţei a CRIFST anunță finalizarea Bibliotecii digitale 

“Ștefan Odobleja” 

Recent, din inițiativa DIS - Divizia de Istoria Ştiinţei a CRIFST, în colaborare cu Fundația „Ștefan 
Odobleja” din Drobeta-Turnu Severin, s-a finalizat colaborarea pentru elaborarea Bibliotecii 
digitale “Ștefan Odobleja”. https://odobleja.ro/2020/08/11/biblioteca-digitala-cu-opera-lui-stefan-
odobleja/.  

In memoriam:  Ștefan Odobleja 

MOTTO: “Prin studiile privind constituirea gândirii logice, Dr. Ștefan Odobleja 
descrie și procesele ce duc la formele logice, sau chiar la formalismul ei. 
Începănd de la tema „principiul rezonanței” (am putea spune: al consonanței) 
între idei, lucrarea lui Odobleja propune și descrie, sub numele de „principii” 
câteva metode și căi încă nesemnalate ale gândirii, precum: dinamogenia și 
inhibiția, nivelarea șă denivelarea, instantaneitatea și acțiunea la distanță, 
suprapunerea, elegerea inversată etc.” Constantin Noica 

Fundația „Ștefan Odobleja” din Drobeta-Turnu Severin a fost înființată în anul 1999 de către 
ing. Ștefan Odobleja jr., fiul savantului dr. Ștefan Odobleja – medic militar, inventatorul 
Ciberneticii, precursor al Inteligenței artificiale și al Informaticii - https://odobleja.ro/. 

Etape în lupta lui Odobleja pentru recunoașterea internațională a operei sale: “Cibernetica s-a 
născut în România în anul 1938“ 

1. Prima luptă – ANUL 1972, Odobleja s-a consacrat demonstrării ideii că originea 
ciberneticii se află în psihologie şi că „Cibernetica s-a născut în România în anul 1938” 
prin lucrarea sa „Psychologie Consonantiste”. 

2. A II-a luptă – ANUL 1975 – aprilie, ședință la Academia Română prin invitarea lui Ștefan 
Odobleja pentru expunerea ideilor din lucrarea sa „Psychologie Consonantiste”. 

https://odobleja.ro/2020/08/11/biblioteca-digitala-cu-opera-lui-stefan-odobleja/
https://odobleja.ro/2020/08/11/biblioteca-digitala-cu-opera-lui-stefan-odobleja/
https://odobleja.ro/


3. A III-a luptă – ANUL 1975 – august,  în recunoașterea internațională a operei lui Ștefan 
Odobleja – Comunicare științifică “Cybernetics and Consonantal Psychology” la The 
Third International Cogres of Cybernetics and Systems, Bucharest, Romania, August 25-
29, 1975 (ASE București). 

4. A IV-a luptă – ANUL 1978, pentru recunoașterea internațională – INTERVIU cu Aristide 
Buhoiu, Interviul difuzat de TVR în anul 1982, după moartea savantului (Sursa: Ștefan 
Odobleja jr., “Destinul unui vizionar – Ștefan Odobleja”, Editura Publicitaria, 2017) – 
Detalii la adresa https://odobleja.ro/despre/obstacole-nedreptati/  

5. A V-a luptă – ANUL 1978 – august, pentru recunoașterea internațională – Lucrare 
științifică la al IV-lea Congres Internațional de Cibernetică de la Amsterdam – Olanda 
(21-25 august 1978), o nouă comunicare „Diversitate și unitate în Cibernetică”, care a 
fost prezentată de ing. dr. Stelian Bajureanu și obține recunoașterea internațională de 
precursor al ciberneticii (B. H. Rudall de la University of Wales, care a prezidat sesiunea: 

„Lucrarea dr. Odobleja a fost foarte bine primită … S-a exprimat un mare interes și 

apreciere față de Psihologia consonantistă”). 
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ANEXA (pentru formatul HTML) – exemple de cărți stocate digital 

Psychologie consonantiste, vol. I, 1938 

Dr. Stefan Odobleja, Psychologie consonantiste, vol. I, Libraire Maloine, Paris, 1938, pag. 1-500 

https://www.scribd.com/document/472087793/Psychologie-consonantiste-vol-I-1938 

<iframe class="scribd_iframe_embed" title=" Psychologie consonantiste, vol. I, 1938" 

src="https://www.scribd.com/embeds/472087793/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_k

ey=key-OROwqKI8Y7hNTddBHcfg" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.674644727000748" 

scrolling="no" width="600" height="800" frameborder="0"></iframe><p  style="   margin: 12px auto 

6px auto;   font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif;   font-style: normal;   font-variant: normal;   font-

weight: normal;   font-size: 14px;   line-height: normal;   font-size-adjust: none;   font-stretch: normal;   -

x-system-font: none;   display: block;"   ><a title="View  Psychologie consonantiste, vol. I, 1938 on 

Scribd" href="https://www.scribd.com/document/472087793/Psychologie-consonantiste-vol-I-

1938#from_embed"  style="text-decoration: underline;"> Psychologie consonantiste,...</a> by <a 

title="View Marin Vlada's profile on Scribd" href="https://www.scribd.com/user/38505680/Marin-

Vlada#from_embed"  style="text-decoration: underline;">Marin Vlada</a></p> 

Odobleja Between Ampere and Wiener 

Odobleja between Ampere and Wiener, Editura Academiei Române, 1981 

https://www.scribd.com/document/474050321/Odobleja-Between-Ampere-and-Wiener 

<iframe class="scribd_iframe_embed" title="Odobleja Between Ampere and Wiener" 

src="https://www.scribd.com/embeds/474050321/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_k

ey=key-xjkQqylGdd7x7Pma87Bp" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7240547063555913" 

scrolling="no" width="600" height="800" frameborder="0"></iframe><p  style="   margin: 12px auto 

6px auto;   font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif;   font-style: normal;   font-variant: normal;   font-

weight: normal;   font-size: 14px;   line-height: normal;   font-size-adjust: none;   font-stretch: normal;   -

x-system-font: none;   display: block;"   ><a title="View Odobleja Between Ampere and Wiener on 
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Scribd" href="https://www.scribd.com/document/474050321/Odobleja-Between-Ampere-and-

Wiener#from_embed"  style="text-decoration: underline;">Odobleja Between Ampere and...</a> by <a 

title="View Marin Vlada's profile on Scribd" href="https://www.scribd.com/user/38505680/Marin-

Vlada#from_embed"  style="text-decoration: underline;">Marin Vlada</a></p> 

Odobleja, Introducere în Logica Rezonanței 

Ștefan Odobleja, Introducere în Logica rezonanței, ed. II, 2003 Editie ingrijită de acad. Alexandru 

Surdu, prefață de Constantin Noica Editura Scrisul Românesc, Craiova (ed. I, 1984) 

 

https://www.scribd.com/document/474050577/Odobleja-Introducere-in-Logica-Rezonantei 

<iframe class="scribd_iframe_embed" title="Odobleja, Introducere  in Logica Rezonantei" 

src="https://www.scribd.com/embeds/474050577/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_k

ey=key-35m2duz2gWnUq5yD8BdR" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7147385103011094" 

scrolling="no" width="600" height="800" frameborder="0"></iframe><p  style="   margin: 12px auto 

6px auto;   font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif;   font-style: normal;   font-variant: normal;   font-

weight: normal;   font-size: 14px;   line-height: normal;   font-size-adjust: none;   font-stretch: normal;   -

x-system-font: none;   display: block;"   ><a title="View Odobleja, Introducere  in Logica Rezonantei on 

Scribd" href="https://www.scribd.com/document/474050577/Odobleja-Introducere-in-Logica-

Rezonantei#from_embed"  style="text-decoration: underline;">Odobleja, Introducere  in L...</a> by <a 

title="View Marin Vlada's profile on Scribd" href="https://www.scribd.com/user/38505680/Marin-

Vlada#from_embed"  style="text-decoration: underline;">Marin Vlada</a></p> 
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