acad. Mihai Draganescu: CRONOLOGIA activitatilor
în filosofia stiintei

1948 Prima preocupare profunda în problema existentei si non-existentei; ca student are
ideea personala ca a gândi asupra existentei si non-existentei înseamna de fapt un
experiment filosofic.

1972 Elaborarea primelor note scrise asupra experimentului filosofic al existentei si non
existentei.

1976 In volumul Sistem si Civilizatie apar publicate prime elemente filosofice ale
conceptiei proprii.

1977 In doua preprinturi ( Information and structure si On the nature of biological life,
Institutul central pentru conducere si informatica) încep sa se contureze idei majore din
filozofia inelului existentei. În perioada 1977- 1985 M. Drãgãnescu elaboreazã, în
România, un model ontologic structural-fenomenologic având prioritate pe plan
international, ceea ce, retrospectiv, fata de aparitia unor lucrari structural-fenomenologice
în SUA în anii 1990, poate prezenta importanta pentru filosofia româneasca. .

1979 Apare volumul Profunzimile lumii materiale, Bucuresti, Editura Politica, 1979.
Desi initial textul nu a fost agreat (este un sistem filosofic care nu se mai justifica în fata
materialismuluiu dialectic si istoric, lucrarea nu respecta filosofia marxista etc), dupa
anumite schimbari ale ordinii capitolelor si introducerea de citate aparatoare din Marx si
Engels, precum si din N.Ceausescu, directorul editurii, prof. Valter Roman are curajul de
a publica volumul. Reactiile în presa au fost bune.
1980. Prima întâlnire cu Constantin Noica, la initiativa acestuia, la Editura Stiintifica si
Enciclopedica, în biroul directorului editurii Mircea Mâciu, în prezenta acestuia.
Noica îi cere lui Mihai Draganescu sa se ocupe numai de filosofie si sa renunte la
orice alta activitate. Neobtinând aceasta promisiune, deoarece M.D. sustinea ca va
continua filosofia sa în anii de pensie, totusi promite ca va lucra în continuare
deoarece problemele din Profunzimile lumii materiale îl preocupa în continuare.
Noica îl roaga ca atunci când va fi gata cu un nou volum, manusrisul sa-i fie trimis lui
pentru o prima lectura. Acest lucru se va întâmpla în 1984. Dupa aceea, M.D. si
Noica au avut în decursul anilor, o serie de întâlniri la Bucuresti, Paltinis si ReceaFagaras.

1983 Este ales membru al Comitetului Român pentru Istoria si Filosofia Stiintei al
Academiei Române.

1984 I se acorda Premiul Flacara pentru contributii la dezvoltarea gândirii originale prin
volumul Profunzimile lumii materiale.
La doua saptamâni dupa primirea manuscrisului viitorului volum Ortofizica,
Constantin Noica trimite o telegrama Editurii Stiintifice si Enciclopedice declarânduse entuziasmat si recomandând tiparirea de urgenta a volumului.

1985 Apare volumul Ortofizica, publicat urgent ca urmare a referatului si cererii lui
Constantin Noica, cu concursul directorului Editurii Stiintifice si Enciclopedice, Mircea
Mâciu.

1986 Constantin Noica publica asupra volumului Ortofizica un articol în
revista Contemporanul, republicat de câteva ori dupa anul 1990 în Academica,
Literatorul (2 aprilie 1993) si în volume ale lui Alexandru Surdu, Vocatii filosofice
românesti, 1995 (Un text al lui Constantin Noica despre Ortofizica lui Mihai Draganescu)
si Ionut Isac.
Primeste premiul "Amfiteatru-Viata Studenteasca" pentru volumul Ortofizica ca
urmare a unei anchete printre studentii din România.

1988 Apare volumul Spiritualitate, Informatie, Materie, Editura Academiei.
1989 Apare volumul Inelul lumii materiale, Editura Stiintifica si Enciclopedica, care
reuneste, la cererea publicului, volumele Profunzimile lumii materiale si Ortofizica, fara
modificari, fiin de fapt editia II-a a acestora.
1990. Apare volumul Informatia materiei, Editura Academiei.
În revista '22 ' se declanseaza o campanie împotriva Ortofizicii din motive straine
criticii culturale de catre Adrian Miroiu (Dincolo de dilentantism, "22" ,16
febr.1990), Gabriel Andreescu ( Academia României, nu Academia RSR, "22" ,16
februarie 1990) si Victor Bârsan (Magnum mophtologycum, " 22 " , 2 martie 1990) la
care autorul Ortofizicii nu raspunde avân în vedere modul de abordare al autorilor,
dincolo de orice deontologie profesionala. Raspund în schimb, Adrian Mihalache
(Despre închiderea culturala, Contemporanul, 2 martie 1990), Elena Solunca
(Invitatie la dialog, Contemporanul, 23 februarie 1990) si Gheorghe Stefan (Triste
sincronizari, Contemporanul, 9 martie 1990).

1991 Se publica discursul de receptie la Academia Româna "Tensiunea filosofica si
sentimentul cosmic" ( în

româna,franceza si engleza), Bucuresti, Editura Academiei.

1991-1994 Este presedintele Comitetului Român pentru Istoria si Filosofia Stiintei.
1992 Prezinta conferinta 'A model in the philosophy of science : the Ring of Existence',
la Institutul de Filosofie al Academiei de Stiinte a Chinei, 13 oct. 1992.

1993 Apare volumul Eseuri, Editura Academiei, cu o importanta parte filosofica în care
publica o serie de eseuri care nu au putut fi publicate înainte de 1989.
Se publica volumul lui Gheorghe Stratan, Tara bazaconiilor, cu cap.6, De la
fizica la ortofizica si de aici înapoi la bazaconie, Bucuresti, Logos,1993, p.78-91, text
care iese din cadrul normal al unei analize critice, prin denigrarea intregii activitati a
lui M.D.). Nici la asemenea denigrari autorul Ortofizicii nu raspunde.

1993-1995 Apar în Belgia trei lucrari :
Sur la notion et le domaine de la Vie Artificielle,Bulletin de la Classe des
Sciences,Academie Royale de Belgique,6e serie ,Tome VI,No.7-12,1995,13 pages;
Le retour dela langue roumaine dans son espace latin,Bulletin de
l'Académie Royale de langue et de littéraure françaises,Tome LXXII,1994,nos 34,pages 343-358.

Principes d'une science structurale-phénoménologique,Bulletin de la
Classe des Lettres et des Sciences Morales et
Politiques,Academie
Belgique,6e série,Tome IV, 7-12, p.255-311,1993.

Royale

de

1995 La Krasnow Institute for Advanced Research, Fairfax, USA, prezinta conferinta
invitata "Cognition, Models of Existence, Models of Mind. Ca urmare, stabileste o
frumoasa colaborare stiintifica cu prof.Menas Kafatos de la George Mason University.

1996 Primeste premiul "Constantin Noica" al Asociatiei Oamenilor de Stiinta din
România pentru dezvoltarea filosofiei românesti si a cercetarii stiintifice.

1996 La Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca se sustine lucrarea de doctorat
"Modelul ontologic ortofizic" de catre Ionut Isac de la Fac.de istorie si filosofie. Toate
referatele sunt foarte bune si comisia, din care M.Drãgãnescu nu a fãcut parte, îi acordã
titlul de doctor. Dintre membrii comisiei se remarcã remarcã prof.Teodor Dima de la Iasi,
membru corespondent al Academiei Române. In mai 1997 Comisia de atestare a Min.
Înv. Superior respinge confirmarea pe motivul <<temã necorespunzãtoare>>. În cele din
urma, data fiind situatia absurda creata, se recunoaste meritele lucrarii lui Ionut Isac
caruia i se acorda titlul de doctor în filosofie.

Apare volumul L'universalité ontologique de l'information, préface et notes par
Yves Kodratoff, Université de Paris-Sud, Directeur de recherche au CNRS,
Bucharest, Editura Academiei,1996. Publicata si pe INTERNET (prima carte
româneasca pe Internet, http://www.racai.ro/~dragam)
Este admis membru al ASSC (Association for the Scientific Study of
Consciousness)

Member of the KATEDRAST Group (Bucharest- Fairfax-USA) for new
Foundations of Science.

1997 Member of the Center for Frontier Sciences, Temple University, Philadelphia, PA,
USA.
Member of the Board of NOETIC JOURNAL, USA.
Devine presedintele Sectiei de filosofie si psihologie a Academiei Oamenilor de
Stiinta din România.
Organizeaza prima conferinta 'Modelarea structural-fenomenologica' la Academia
Româna, care a continuat anual pâna în anul 2001, urmând a se desfasura apoi din doi
în doi ani.
Mihai Draganescu, The Depths of Existence, editie Internet, 1997, traducerea în
limba engleza a volumului Profunzimile lumii materiale (1979).
Publica (1997-2001) o serie de lucrari privind mintea si constiinta precum The
Interdisciplinary Science of Consciousness, Theories of Brain, Mind and
Consciousness: Still Great Divergences, The Brain as an Information Processor,
Physical Processes and Consciousness ( cu Menas Kafatos si Sisir Roy), Taylor’s
Bridge across the Explanatory Gap and its Extension, Constiinta fundamentalã a
existentei, On the Notions of Understanding and Intelligence, De la filosofia la stiinta
mentalului, Procesarea mentala a informatiei, Procesarea mentala a informatiei s.a
publicate în strainatate (Consciousness and Cognition, The Noetic Journal, Noetic
Press volumes) sau în tara (Noesis, Revista Româna de Filosofie, Memoriile Sectiilor
Stiintifice ale Academiei Române, Revue Roumaine de Philosophie, Academica).

1998 Este ales Presedintele Comitetului Român pentru Istoria si Filosofia Stiintei si
Tehnologiei.
Publica (1998- 2000) o serie de lucrari privind filosofia structural-fenomenologica
precum Mihai Draganescu, Structural-Phenomenological Theories in Europe and
USA, The Noetic Journal, Vol.2, 1999, No.1-2, p.4-8, communication at the
Workshop on Convergent Ideas in the Philosophy of Science in USA and Europe,
George Mason University, Fairfax, VA, USA, July 21st , 1998 s.a.
Comunica (1998-2000) si publica lucrarea fundamentala Mihai Draganescu,
Menas Kafatos, Generalized foundational principles in the philosophy of science,
paper presented at the Conference on "Consciousness in Science and Philosophy" in
Charleston, Illinois, 6-7 Nov 1998, publicata în The Noetic Journal, 2, No.4 , Oct.,
1999, p.341-350 si în vol. Science and the Primacy of Consciousness, Intimation of a
21st Century Revolution, Richard L. Amoroso a.o.(eds), Orinda: The Noetic Press,
2000, Chapter 9. pp. 86-98.

Apare volumul Ionut Isac, PROBLEMATICA ONTOLOGICÃ ÎN FILOSOFIA
STRUCTURAL-FENOMENOLOGICÃ, Editura Fundatiei 'Constantin Brâncusi',
Târgu Jiu,1998, 223 Pag.
2000. Primeste premiul Canalului România Cultural al Societatii Române de
Radiodifuziune pentru activitatea creatoare si originalitatea studiilor de filosofie a
stiintei.
Începând din anul 2000 publica o serie de lucrari originale prin care extinde teoria
matematica a categoriilor si functorilor din domeniul structural la domeniul
structural-fenomenologic, precum Categories and functors for the Structural
Phenomenological Modeling, Automorphisms in the phenomenological domains, ,
Autofunctors and their meaning, Some results in the theory of phenomenological
categories, Main types of phenomenological categories (în colaborare cu Menas
Kafatos si Sisir Roy), A first essaz on phenomenological topologies, publicate în
Proceedings of the Romanian Academy, Series A si în Noesis.
Publica volumul Menas Kafatos, Mihai Draganescu , Preliminaries to The
Philosophy of Integrative Science, Academy of Scientists-Romania, e-book,
MSReader format, ISBN 973-10-02510-X.
2000. Apare volumul Ionut Isac, INTRODUCERE ÎN FILOSOFIA STRUCTURALFENOMENOLOGICA. PARADIGMA ORTOFIZICII, e-book, ISBN 973-8300-002, Editura Ardealul, Târgu-Mures, Seria Biblioteca de Filosofie, 2001, 760 pagini..
Prin lucrarile sale, M.D. a creat o filosofie a stiintei, originala în cultura româna
si nu numai, prin volumele Profunzimile lumii materiale, Ortofizica, Informatia
materiei, Eseuri, L’Universalité ontologique de l’information s.a. elaborând o viziune
structural-fenomenologica (integrativa) ortofizica asupra existentei, o teorie
integrativa (structural-fenomenologica) a informatiei, iar începând din anul 2000 a
trecut la extinderea teoriei clasice a categoriilor si functorilor la domeniile
fenomenologice si structural-fenomenologice în vederea unei modelari integrative a
realitatii.

