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Astronomie 

Am intrat, de curând, în posesia a două 

calendare cu conținut astronomic pentru 

anul 2022. Ambele sunt editate de 

ASTROMIX - editura specializată în publi-

carea de cărți cu conținut astronomic.   

Calendarele se pot comanda de la editura 

Astromix: 

(www.astromix.ro, tel.0773 382 074)  

 

TIMPUL SOARELUI 

A devenit deja o tradiție ca Dan-George 

Uza, pasionat de cadrane solare, să editeze 

în fiecare an un calendar dedicat acestor 

mijloace de măsurare a timpului.   

Calendarul prezintă 12 ceasuri solare din 

România, alături de informații astro-

calendaristice cotidiene relevante pentru 

pasionații de gnomonică - știința cadra-

nelor solare.  

Lunile anului sunt ilustrate cu: urme a 

două cadrane pe Biserica Evanghelică din 

Vulcan  - MS (ianuarie), cadran solar de pe 

Biserica Ortodoxă din Săcădate - SB 

(februarie),   două cadrane pe o casă din 

Hălciu - BV, (martie), cadran solar de pe 

Biserica Ortodoxă din Rîmnicu Sărat - BZ 

(aprilie), cadran solar pe fortificația 

Bisericii Evanghelice din Bălcaciu - AB 

(mai), cadran solar dintr-o gospodărie din 

Horodnic de Jos - SV (iunie), cadran solar 

de pe palatul Brukenthal - SB (iulie), cadran 

solar de pe fortificația Bisericii Reformate 

din Calnic - CV (august), cadran solar de la 

A.P.I. Zalău - SJ (septembrie), cadran solar 

de pe o casă din Densuș - HD (octombrie), 

cadran solar din Bistrița - BN (noiembrie) și 

cadran solar de pe Biserica Catolică din 

Sânpetru German - AR (decembrie).  

 

Prof. Mirel Matyas 

Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău 

Calendare astronomice 2022 
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Astronomie 

Calendarul oferă astrofotografii cu 

diferite obiecte cerești, alături de informații 

astro-calendaristice relevante pentru pasio-

nații cerului și  este realizat sub egida 

SRPAC - Societatea Română pentru Astro-

nomie Culturală. 

Sun marcate Fazele lunii, Super Luna, 

Periheliul și Afeliul (punctele de pe orbita 

terestră cele mai apropiate, respectiv 

îndepărtate de Soare), datele Solstițiilor și 

Echinocțiilor, poziția planetelor superioare, 

elongațiile unghiulare maxime ale plane-

telor inferioare (depărtările lor unghiulare 

maxime față de Soare), conjuncțiile (când 

doi aștri se apropie în mod aparent pe bolta 

cerească, iar longitudinea lor cerească 

corespunde). 

Imaginile realizate de Ștefan Pop-Coț 

reprezintă Galaxia Volburei-M51 (ianuarie), 

galaxiile M81 și M82 din constelația Ursa 

Mare (februarie), detaliu din constelația 

Cassiopeia (martie), nebuloasele NGC 

7000, IC 5067, IC 1318 din constelația 

Lebăda (aprilie), cometa Neowise (mai), 

Calea Lactee (iunie), grupul de nebuloase 

M8 și M20 din constelația Săgetătorul 

(iulie), nebuloasa „Calul Galactic” alături de 

stelele Antares și Ophiuchus (august),  

Galaxia Andromeda din constelația cu 

acelați nume (septembrie), M33 din 

constelația Triunghiul (octombrie), Luna la 

primul pătrar (noiembrie) și constelațiile 

NGC 2024, B 33 și M42 din constelația 

Orion (decembrie).  

TIMPUL STELELOR 
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Cronică de carte 

Pe piața de carte din România a apărut 

recent, în anul 2020, o nouă editură, 

specializată pe publicarea de carte cu 

specific astronomic.  Este vorba despre 

Editura ASTROMIX Cluj-Napoca, al cărei 

director este Dan-George Uza. 

Până în prezent, la Editura ASTROMIX 

au apărut 7 cărți dar și calendare, toate 

având tematica legată de domeniul astro-

nomic.  

Iată cărțile publicate până în prezent: 

 Cadrane solare din Județul Cluj (autor 

Dan-George Uza);  

 Cum să înveți stelele (autor Victor 

Anestin) - ediția a III-a comentată, revizuită 

și adăugită de Mircea Pteancu și Dan-

George Uza; 

 Cavalerii poeziei astronomice româ-

nești de la începutul secolului 20 (autori 

Andrei Dorian Gheorghe, Dan-George Uza); 

 Astronomia și Biblia (autor Lucas A. 

Reed); 

 Nu tot ce zboară e cometă. Astropro-

verbe în versuri (autor Andrei Dorian 

Gheorghe); 

 Mâna lui Damaschin. Calendarul pe 

încheieturile degetelor (autor Dan-George 

Uza); 

 Teatrul astropoetic, un triumf româ-

nesc în umanismul astronomic mondial. 

(autor Andrei Dorian Gheorghe). 

Următoare apariție va fi  „Gromovnicul 

cel Mare. Carte populară de prevestiri 

după zodii și planete...” (autor Dan-George 

Uza).  

Toate aceste cărți, dar și alte multe 

produse astronomice (bijuterii, decorațiuni, 

ceasuri de perete și solare, instrumente 

optice etc.) pot fi comandate de pe site-ul 

www.astromix.ro  

Prof. Mirel Matyas 

Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” 

Editura ASTROMIX 


