
Forţele care construiesc şi duc mai departe binele unei naţiuni se înstrăinează nu
atunci când nu mai au idealuri commune, ci atunci când nu mai au proiecte commune.

În ultimele câteva decade de tulburări politice, economice şi sociale în România,
în care falsele valori au acoperit prea adesea pe cele adevărate, speranţa pentru viitorul
acestei ţări a fost menţinută prin multe acţiuni întradevăr altruiste.

Actele culturale veritabile, poate mai mult decât altele, au păstrat echilibrul
sufletelor noastre în demnitate şi ne-au permis să sperăm că bunul nostru trecut va
intâlni un viitor bun prin micile noastre acţiuni de zi cu zi, ale prezentului.

Forţele care construiesc şi duc mai departe binele unei naţiuni se înstrăinează nu
atunci când nu mai au idealuri commune, ci atunci când nu mai au proiecte commune.

Binecuvântată cu o poziţie geografică de excepţie şi cu cercetători legendari ca
Grigore Antipa şi Petru Mihai Bănărescu, România merita, şi în final are, o societate
naţională de ihtiologie şi o publicaţie naţională aferentă.

Acta Ichtiologica Romanica intenţionează să fie o platformă internaţională de
dezbatere ştiinţifică a cercetătorilor prezentului şi un leagăn pentru cei mai buni ai viitorului.

Cu speranţă, respect şi o invitaţie la concordie!

Editorul

The forces that build and maintain the well being of a nation are alienated not by
the lack of common goals but by the lack of common projects

In the last few decades of political, economic and social disturbances in
Romania, in which false values too often obscured true values, the hope for this
country’s future was still maintained by many true unselfish actions.

Genuine cultural acts, perhaps more than others, keep our souls’ balance in
dignity and allow us to hope that our good past will meet a good future through our day
by day small actions in the present.

The forces who create nations and lead them to better futures become estranged
not when they no longer have ideals in common, but rather when they no longer have
projects in common.

Blessed with an exceptional geographical position and with legendary
researchers such as Grigore Antipa and Petru Mihai Bănărescu, Romania deserves,
and finally will have, a national ichthyological society and a national publication in this
respect.

Acta Ichtiologica Romanica intends to be an international scientific debate
platform for the researcher of the present and a cradle for the future better ones.

With hope, respect and an invitation to concord!

The Editor


