Vâlceanul Florentin Smarandache ( 理念 ) – punte americano-chineză!
După cum am arătat în ziarul Monitorul de Vâlcea, de luni, 06
octombrie 2014, vâlceanul Florentin Smarandache, profesor universitar
doctor la Facultatea de Matematică şi Ştiinţe a Univesităţii „New Mexico”
din Gallup, statul federal New Mexico, SUA, având dublă cetăţenie, română
şi americană, a servit ca o punte de legătură între savanţii americani şi cei
chinezi în domeniul extensiologiei (o ştiinţă nouă, creată de chinezi, aflată
la confluenţa matematici cu ingineria şi cu filozofia). Acest lucru a fost
posibil deoarece Florentin Smarandache a fost primul savant străin care a
beneficiat în vara anului 2012 de o bursă de studii, de trei luni, în domeniul
extensiologiei, la Universitatea Tehnologică „Guangdong” din Guangzhou.
În anul 2013, Florentin Smarandache a mijlocit un contactact ademic
extensiologic româno-chiez, iar în anul 2014, unul americo-chinez.
Trei extensiologi de peste Oceanul Pacific
În perioada 24 august-07 septembrie 2014, o delegaţie formată din
trei extensiologi chinezi de frunte a făcut un turneu ştiinţific în şase
universităţi americane, pentru a ţine conferinţe despre extensiologie şi
pentru a semna acorduri de cooperare ştiinţifică în cercetarea
extensiologică.
Membrii delegaţei sunt trei extensiologi de frunte: prof. univ. dr. Cai
Wen (născut în anul 1942), fondatorul extensiologiei, preşedintele
Institutului de Cercetări în Extensiologie şi Metode Inovatoare (ICIEMI) din
cadrul Universităţii Tehnologice „Guangdong” din oraşul Guangzhou,
preşedinte al Comitetului Special de Inginerie Extinsă al Asociaţiei Chineze
de Inteligenţă Artificială (ACIA); prof. univ. dr. Yang Chunyan, directorul
ICIEMI, director al Societăţii de Inginerie Extinsă, din cadrul ACIA şi director
al ACIA; Li Xingsen, profesor universitar doctor la Institutul Tehnologic din
oraşul Ningbo, din cadrul Universităţii Tehnologice „Zhejiang” (Zhejiang
este o provincie în estul Chinei).
Prima escală a saltului peste Oceanul Pacific al extensiologilor
chinezi a fost pe coasta de vest a SUA, la faimoasa Universitate „California
din Los Angeles (UCLA – universitate de stat), situată, de fapt, în
Westwood, din vecinătatea magalopolisului Los Angeles (în SUA, care are
multe particularităţi în administraţia locală, o astfel de comunitate este
considerată „neighborhood” – vecinătate). În 25 august, delegaţia a făcut un
schimb de opinii cu cadre universitare de la UCLA. Toţi au spus că au mari
speranţe în rezolvarea problemelor contradictorii din domeniul tehnologic şi
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din cel comercial, prin aplicarea extensiologiei. Apoi, oaspeţii au vizitat
Centrul pentru Implicaţiile de Mediu ale Nanotehnologiei şi Institutul de
Mediu şi Dezvoltare Durabilă din cadrul acestei universităţi, care se
caracterizează în primul rând prin importanţa deosebită pe care o acordă
cercetării ştiinţifice.
Gallup va fi buricul extensiologiei americane!
În perioada 27-28 august, delegaţia a fost oaspetele Universităţii
„New Mexico” din Gallup (UNM-G, universitate de stat), din statul federal
New Mexico, despre care am scris în ziarul de ieri. Reamintim de acordul
semnat pentru înfiinţarea în Gallup a unui „Centru de Cercetări Aplicate în
Extinderea Internaţională a Inovaţiei”.
În cadrul acestuia, UNM-G şi-a asumat următoarele responsabilităţi:
1) să organizeze o echipă care să înveţe bazele extensiologiei şi metoda
extinderii inovaţiei; 2) să acorde consultanţă întreprinderilor, percepând
taxe rezonabile; 3) să adune fonduri din SUA pentru înfiinţarea Centrului de
Cercetări Aplicate în Extinderea Internaţională a Inovaţiei şi pentru
cheltuielile sale de funcţionare; 4) să invite cercetătorii părţii chineze
(Academia Internaţională de Extensiologie) a acestui Centru să viziteze
SUA şi să suporte cheltuielile vizitelor (cazare şi masă); 5) să selecteze
studenţi americani excelenţi pentru studii avansate de extensiologie în
China.
Partea chineză (Academia Internaţională de Extensiologie din
Guangzhou) şi-a asumat următoarele responsabilităţi: 1) să furnizeze părţii
americane bazele teoretice ale extensiologiei; 2) să dezvolte elementele de
bază şi platforma de generare a extinderii strategiei şi să acorde sprijin
asupra teoriei şi metodelor; 3) să realizeze cercetări concrete de cercetare
şi dezvoltare tehnologică şi să acorde sprijinul teoretic pentru proiectele de
consultanţă angajate de către partea americană; 4) să invite cercetătorii
părţii americane a Centrului să viziteze China şi să suporte cheltuielile
vizitelor (cazare şi masă); 5) să selecteze studenţi chinezi excelenţi şi
absolvenţi de facultate chinezi excelenţi pentru studii avansate la UNM-G.
Colaborări americane la „Revista Internaţională de Extensiologie”
În 29 august 2014, extensiologii chinezi au fost oaspeţii Facultăţii de
Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei, din cadrul Universităţii „Nebraska” din
oraşul Omaha, statul federal Nebraska (universitate de stat). Cai Wen a
ţinut o conferinţă despre extensiologie şi inovarea extensiologică, iar Yang
Chunyan şi Li Xingsen au luat parte la un seminar unde au participat
profesori şi studenţi din mai multe ţări, care au discutat diverse probleme
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teoretice şi practice de extensiologie. Profesori americani au făcut mai
multe propuneri valoroase privind pregătirile pentru organizarea Asociaţiei
Internaţionale de Extensiologie, „Revista Internaţională de Extensiologie” şi
A II-a Conferinţă Internaţională de Extensiologie.
În perioada 30 august – 02 septembrie, delegaţia chineză s-a aflat în
statul federal Pennsylvania, la universităţi din oraşele Pittsburgh şi Slippery
Rock. La Şcoala de Afaceri „Joseph M. Katz” din cadrul Universităţii
„Pittsburgh” din oraşul Pittsburgh, Cai Wen a ţinut conferinţa „O privire
generală asupra extensiologiei”, la care au participat şi cadre universitare
aflate la această universitate ca „profesori-invitaţi” („visiting professors”).
Aceştia au fost foarte mândri de realizările extensiologice ale compatrioţilor
lor şi au discutat despre aplicaţiile extensiologiei în domeniile lor
profesionale, iar după seminar, ei au făcut legătura delegaţiei chineze cu
întreprinzători locali, cu care au discutat despre utilizarea extensiologiei în
practică, dar şi despre posibilitatea unui stagiu de pregătire extensiologică
în China.
Conduşi de către Ni Mingfang, unul dintre profesorii-invitaţi la această
universitate, oaspeţii au vizitat Universitatea „Slipperry Rock”, din oraşul
Slippery rock, aflat la 84 km nord de Pittsburgh, unde au discutat cu prof.
univ. dr. Jeffrey Forrest despre pregătirea împreună a „Revistei
Internaţionale de Extensiologie”, a celei de-A II-a Conferinţe Internaţionale
de Extensiologie, dânsul exprimându-şi convingere că în noul climat
academic, extensiologie are un mare câmp de dezvoltare.
Capitala încoronează turneul
În perioada 3-4 septembrie 2014, extensiologii chinezi s-au aflat în
capitala SUA, Washington, D.C. (Districtul Columbia – o „licenţă”
administrativă americană: unitate administrativă federală, formată doar din
acest oraş, aflată sub jurisdicţia exclusivă a Congresului SUA şi nu face
parte din nici un stat federal al SUA), unde au vizitat Universitatea „George
Washington” (GWU – universitate privată, înfiinţată în anul 1821) şi
Biblioteca Congresului SUA.
Deşi Biblioteca Congresului serveşte oficial această instituţie
parlamentară a SUA, ea este în fapt, biblioteca naţională a acestei ţări.
Acum ea este cea mai mare bibliotecă din Lume, având cărţi şi publicaţii din
toate ţările! Ea are 3 clădiri în Capitală şi un Centru de Conservare AudioVizuală în oraşul Culpeper din statul federal Virginia (vecin cu Washington,
D.C.). Oaspeţii au aflat că biblioteca dispune de 5 cărţi de extensiologie, în
chineză şi în engleză, publicate de editurile „China Science Press” Beijing şi
„American Educaţion Press” Columbus, statul federal Ohio, SUA. Biblioteca
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Congresului a solicitat ca, în viitor, cercetători extensiologi chinezi să
susţină prelegeri de extensiologie în sediul său.
Mircea Monu
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