MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI
Fondat: 1906
CUI RO1581793
J40/1777/1997

Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul
Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei
București, Sector 1, Str. Caransebes nr. 1, RO-012271
e-mail: office@igr.ro , www.igr.ro

Tel: +40.21.306.04.00
Fax: +40.21.318.13.26

MARKETING, RELAȚII PUBLICE, MASS MEDIA
Data: 19.03.2013

COMUNICAT DE PRESĂ
DAY OF EARTH SCIENCES IN AFRICA AND MIDDLE-EAST
Echinocţiul de primăvară – începutul primăverii atronomice şi timpul renaşterii în
Emisfera Nordică, fenomen celebrat în culturile din lumea întreagă, de-a lungul anilor.
Institutul Geologic al României, sub înaltul patronaj al Ministerului Educaţiei Naţionale,
susţine şi promovează iniţiativa AAWG (African Association of Women in Geosciences) şi a AGN
(African Geoparks Network) de proclamare a zilei de 20 Martie 2013 ca „Day for Earth Sciences in
Africa and the Middle East.
Oamenii au recunoscut importanţa echinocţiului de primăvară încă de acum câteva mii de ani. Pentru
creştini, această dată este extrem de importantă deoarece Paştele cade întotdeauna în prima duminică cu lună
plină după echinocţiul de primăvară. Chiar şi locuitorii Egiptului antic recunoşteau importanţa datei de 20
martie: ei au construit Sfinxul cu faţa spre răsăritul Soarelui în ziua de echinocţiu. De asemenea, echinocţiu
marchează şi începului Norwuz-ului, anul nou persan. Sărbătoarea are în spate tradiţia de 3000 de ani a
Zorastrianismului (profeţiile, învăţămintele şi filosofia lăsate de Zoroastru), una dintre cele mai răspândite
religii din trecut.
La momentul acestui fenomen, Soarele traversează ecuatorul ceresc trecând din emisfera australă a
sferei cerești în cea boreală. Când Soarele se află în acest punct, numit punct vernal, el descrie mişcarea
diurnă în lungul ecuatorului ceresc, fenomen ce determină, la data respectivă, egalitatea duratei zilelor cu cea
a nopților, indiferent de latitudine.
Muzeul Naţional de Geologie găzduieşte un roll-up cu imagini din Geoparkurile Africane (Maroc şi
Tunisia), montat în holul principal, şi o prezentare cu activităţile AAWG şi AGN.
Parteneri: Ministerul Educaţiei Naţionale, Elixir Press.
Parteneri media: Radio Romania, Radio România Cultural, Radio Smart FM, Radio Itsy Bitsy, Şapte Seri,
Port.ro, www.bucuresteni.ro, onlinegallery.ro, calendarevenimente.ro, copilul.ro, clopoţel.ro, calificativ.ro,
grădiniţe.com, www.isoscel.com.

