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FAMILIA

Central:  Agnesa, bunica maternă; 1872
Av Victor Nicolau tatăl; cca 1895Av. Victor Nicolau, tatăl; cca. 1895

Ecaterina, mama; 1905



Victor Nicolau şi  Ecaterina Mitaraki,  în timpul 
primului război mondial (căsătoriţi în 1921)



Edmond Nicolau, copil şi elev în clasele gimnaziale, 
lă i d ă il di ialături de mătuşile din partea mamei





Edmond Nicolau, student, 
în curtea casei părinteşti din Brăila, Strada Plevnei 214; 1942



Ed d Ni l fEdmond Nicolau, profesor, 
în laboratorul  IPB., cca.1947

Edmond Nicolau, profesor, 
în tabăra st denţeascăîn tabăra studenţească, 

cca. 1950



Edmond Nicolau,1980 Edmond Nicolau, Braşov, 1985,



OPERA

Este autor, coautor sau coordonator a peste 70 de
volume (peste 10 numai la Editura Academiei)(p )
şi circa 500 de articole ştiinţifice publicate în 16 ţări şi în
nouă limbi…
A făcut parte din conducerea unor reviste internaţionale:
- editor adjunct la Kybernetics
- membru în consiliul ştiinţific al publicaţiei Revueş ţ p ţ
Internationale de Systemique
- membru în colegiul de redacţie al revistelor Robotica
(Anglia) şi Cybernetica (Belgia)(Anglia) şi Cybernetica (Belgia)
- recenzent la Zentralblatt fur Mathematik (Berlin)



Lucrări (selecție)

1. Măsurări în radiotehnică , Bucureşti, 1956
2. Teoria informaţiei, Bucureşti, 1958, coautori S. Condrea, I. 

ConstantinescuConstantinescu
3. Propagarea undelor electromagnetice, Bucureşti, 1960
4. Roboţii şi viaţa, Bucureşti, 1960
5. Cibernetica, Bucureşti, 1961, coautor Ctin. Bălăceanu 

Stolnici
6 Mai repede ca gândul Bucureşti 19636. Mai repede ca gândul, Bucureşti, 1963
7. Introducere în cibernetică, Bucureşti 1964, Moscova, 1967, 

Sofia 1968
8. Introducere în lingvistica matematică, Bucureşti, 1966, 

Bologna 1970, Barcelona 1974, coautori S. Marcus şi S. 
Stati

9. Elemente de neurocibernetică, 1967,  coautor Ctin. 
Bălăceanu Stolnici



10. Sinteza elementelor radiante, Bucureşti ,1971, ş ,

11. Les foundaments cybernetiques de l'activité nerveuse, 

Paris, 1971, coautor Ctin. Bălăceanu StolniciParis, 1971, coautor Ctin. Bălăceanu Stolnici

12. Personalitatea umană - interpretare cibernetică, 1972,

coautor Ctin. Bălăceanu Stolnicicoautor Ctin. Bălăceanu Stolnici

13. Omul între două infinituri, Bucureşti, 1972

14 Fundamentos de neuro - e psicocibernetica Brazilia 197414. Fundamentos de neuro - e psicocibernetica, Brazilia 1974

coautor Ctin. Bălăceanu Stolnici şi L. Hollands jr.

15 Om maşină cibernetică Bucureşti 197815. Om, maşină, cibernetică, Bucureşti, 1978

16. Căutând realul, Bucureşti, 1983

17 Adaptiv Arrays Amsterdam 1989 coautor D Zaharia17. Adaptiv Arrays, Amsterdam 1989, coautor D. Zaharia



Activitate şi recunoaştere internăActivitate şi recunoaştere internă 
şi internaţională



·membru în Comisia de Cibernetică medicală ( 1963)
·membru de onoare al Societăţii Române de Informatică

Medicală

·preşedinte de onoare al Societăţii Române de Reţele

Neuronale

·membru de onoare al Societăţii Române de Măsurări (1990)

·membru de onoare al Societăţii Române de Inginerie

Clinică şi Medicină computerizată (1991)

·preşedintele Clubului de Prospectivă, Bucureşti

·vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Oamenilor de Ştiinţă

·copreşedinte al Clubului de Studii Interdisciplinare



•membru onorific al The Balkanic Union for Fuzzy Systems and  Artificial 

Intelligence (B U F S A )Intelligence (B.U.F.S.A.)

director pentru educaţie al World Organization for General Systems and

Cybernetics (WOSC);   s-a constituit aici o  bursă in memoriam  E. Nicolau

membru în consiliul de administraţie al Asscociation Internationale de

Cybernetique, (AIC; Namur, Belgia)

director tehnic internaţional al Institut de Hautes Syntheses (Nisa)

membru la Accademia Internazionale delle Scienze (AIS), San Marino

b î C ili l A d i i d Cib ti ă Şt f Od bl jmembru în Consiliul Academiei de Cibernetică Ştefan Odobleja 

(Lugano, Belgia)

membru activ al Academy of Sciences New Yorkmembru activ al Academy of Sciences, New York

membru al National Geographic Society, (1986)

Activitatea sa l-a impus definitiv în galeria marilor savanţi ai lumii. 





Edmond Nicolau,
Comisia de cibernetică a RSR, 

t b i 1984octombrie 1984



Edmond Nicolau, Mexic, 
1981

Edmond Nicolau, Mexic, 1981



Edmond Nicolau la al 13-lea Congres International  
de Cibernetică Namur, Belgia, 1992; a condus , g , ;
Simpozionul cu tema: Adaptare-Învăţare- Fuzzy şi 
a prezentat comunicarea  „Pot societăţile 
î ă ?”( ?)învăţa?”(Can  Society Learn ?)



Mila 23  27.07.78



Portretul lui Nae 
Ionescu
desen în creion, 
datat 8.V.93





România literară, nr. 1, 10 octombrie 1968



Edmond Nicolau, practicant Yogad o d co au, p act ca t oga

Yoga lacusta Yoga mudraYoga lacusta Yoga mudra



Bibliotecă
sfârşitul sec XIXsfârşitul sec. XIX
piesa se desfăşoară pe 

verticală; are două uşi în 
t d j d ăpartea de jos cu două 

panouri / tăblii 
ornamentaţie plastică cu 

motive vegetale în relief  
(sculptură) ce se continuă 
cu decupaj pentru sticlă; încu decupaj pentru sticlă; în 
partea superioară 
coronament cu profile 
d t i b t i l t ldrepte şi butoni; lateral 
decor cu motive vegetale, 
sculptură aplatizată, cu 
diferenţe de culoare

atelier europen central



Este un colligat al regulamentelor deEste un colligat al regulamentelor de 
organizare şi conducere ale Ţării Româneşti 
şi Moldovei în epoca regulamentară: 
* Regulamentul organic;g g ;
* Regulamentul ostăşesc pentru miliţia 
pământească a Principatului Valahiei;
* Regulament pentru sfaturile orăşeneşti 
de prin oraşele Principatului Valahiei;
* Regulament al şcolilor publice din 
Principatul Ţării Româneşti;
* l* Proclamaţie;
* 41 Proiecte de legi

Acestea au reprezentat temeiul legislativAcestea au reprezentat temeiul legislativ 
de organizare şi conducere a Moldovei şi 
Ţării Româneşti în perioada regulamentară  
(1832‐1848/1849)(1832 1848/1849)



Însemnări ex libris: 
pe fila de titlu, ştampila ovală, cu cerneală albastră, 
cu incrisul Ф. А. ФІЛІПЕЅКU; 



Legătura din piele 
(culoare cafeniu-
ocru), chenarocru), chenar 
ornamental auriu, 
cotorul 
compartimentat princompartimentat prin 
ornamente aurii, 
geometrice şi florale, 
inscripţii cu auriu:inscripţii cu auriu: 
РЕГUЛА/МЕЕНТUЛ/ 
OРГАНИК; 
forzaţ marmoratforzaţ marmorat



LEXICON în limba germană şi latină
•Anul apariţiei: 1762;  editie
îmbunătăţită; prima la 1712
Editor: Johann Hübner;Editor: Johann Hübner; 
Prefaţator: D. Georg 
Heinrich Zincken  
Loc de aparitie: Leipzig; 
Editură/ Tipografie: Johann 
Friedrich Gleditsch,
Conţine: gravură semnată J. 
D Philippin; cuvântD. Philippin; cuvânt 
introductiv semnat, Carl./ Vt. 
Joh. Georg Graf/ von 
Konigsfeld./ (L.S.)/ Ad 
M d t S C fMandatum Sacre Caef. 
Majestatis/ proprium./ Math. 
Wilhelm Haan; prefaţa la 
prima ediţie (1712) semnată p ţ ( )
de Johannn Hübner; prefaţă 
(nouă) semnată de Georg 
Heinrich Zincke; tabloul 
cărţilor din librăria lui Johanncărţilor din librăria lui Johann 
Friedrich Gleditsch  din 
Leipzig



• textul în limba germană şi 
latină; caractere gotice şilatină; caractere gotice şi 
latine

• tipar bicolor (roşu-negru) pe 
foaia de titlu; 
t t d ă• text cu negru, pe două 
coloane despărţite vertical 
(conţine 2352 coloane); 
vignete, frontispicii gravate, 
iniţiale monocrome ornate

• legătura: de epocă, coperta 
din carton învelită în piele, 
cotorul cu cinci nervuri 
profilate, urme din decoraţia 
suflată cu aur de pe panouri, 
inscripţia ilizibilă: …/ 
NATUR..../ LEXICON; forzaţ ; ţ
cu desen coadă de păun; fila 
de gardă din hârtie cu filigran 
(dungi orizontale); transă 
roşieoş e



Este o tipăritură ce ilustrează genul literar specific
secolului al XVIII-lea - enciclopedii / lexicoanesecolului al XVIII-lea - enciclopedii / lexicoane,
cuprinzătoare de numeroase cunoştinţe, folositoare
conversaţiei de salon, comunicării; este primaţ , ; p
enciclopedie editată de Johann Hübner in limba
germană; Johann Hübner este cel ce utilizează termenul
de conversaţie în conjuncţie cu cel de lexicon; a
cunoscut ediţii numeroase, în diferite limbi (doar în

l l l XVIII l 13 diţii) lsecolul al XVIII-lea se cunosc 13 ediţii), semn al
necesităţii şi aprecierii sale de către public.



Interior: sala „Edmond Nicolau”, Centrul Memorial, 
M l B il i C l I”Muzeul Brailei „Carol I”



Dedicaţii

Virgil Cândea, 
Mărturii româneşti peste 
hotarehotare,
Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 
1991



Dedicaţii

Robert Vallee,
profesor emerit, Universitatea 
Paris-Nord; cibernetician

Etienne Got, cercetător francez al 
evoluţiei umanității, adept al 
interdisciplinarităţiiParis-Nord; cibernetician interdisciplinarităţii




