
PREFAŢĂ

Lucrarea de faţă, o interesantă şi binevenită abordare a aşezărilor
umane, reprezintă un pas înainte în domeniul atât de îndrăgit de autor,
Geografia Umană. Rezultat al mai multor ani de studiu, această lucrare, se
remarcă, încă de la primele rânduri, printr-o exigentă ţinută ştiinţifică şi printr-
o claritate remarcabilă a discursului cuprins între cele peste 220 de pagini
cât însumează această carte. Rod al muncii depuse atât pe teren cât şi în
bibliotecă, lucrarea în sine ne oferă nu numai informaţia atât de apreciată de
specialişti, cât şi o amplă şi interesantă analiză geografică, profundă şi
extrem de personală a autorului, distinsul lector doctor Adrian-Aurel
BALTĂLUNGĂ.

Citind manuscrisul, am avut plăcerea să regăsesc stilul domniei sale,
expresiile şi ideile sale pe care personal le cunosc încă din perioada
studenţiei. Această lucrare nu a făcut decât să-mi reconfirme aprecierile şi
încrederea profesională şi ştiinţifică pe care le-am avut şi le am în autorul
acestei cărţi. Aşa cum era de aşteptat, domnul lector doctor Adrian-Aurel
BALTĂLUNGĂ a reuşit şi de această dată, la fel ca şi în celelalte 5 lucrări
majore apărute sub semnătura domniei sale, să cuprindă un domeniu nu
numai interesant şi atrăgător din punct de vedere ştiinţific, dar şi foarte
complicat, datorită permanentelor schimbări care au loc în ansamblul
mediului geografic uman.

Trebuie să recunosc faptul că, încă de la începutul acestei
interesante şi suscitante lecturi, am fost atras nu numai de stilul
inconfundabil al domnului lector doctor Adrian-Aurel BALTĂLUNGĂ, cât şi
de cursivitatea şi fluenţa discursului său ştiinţific. Profund interesat mai ales
de latura conceptuală a Geografiei Aşezărilor, am regăsit în primul capitol al
lucrării, o multitudine de informaţii, definiţii, concepte şi prezentări ale celor
mai importante elemente teoretice impuse de această parte componentă a
Geografiei Umane. Nu numai începutul acestei lucrări a reuşit să-mi capteze
atenţia şi să facă din lectură o adevărată încântare intelectuală, ci şi
următoarele capitole, desfăşurate într-o logică perfectă, puternic legate între
ele, capitole au reuşit să-mi formeze o imagine deosebit de complexă,
completă şi în acelaşi timp cu un pronunţat caracter didactic, care cu
siguranţă va putea fi folosită în procesul de predare, în faţa studenţilor.

Lucrarea în sine conţine 14 capitole care, în opinia noastră, cuprind
întreaga problematică ridicată în prezent de aşezările umane. De la
enumerarea şi analiza componentelor aşezărilor umane, până la analiza



Adrian-Aurel Baltălungă

12

funcţională complexă a aşezărilor urbane şi rurale, lucrarea de faţă se
axează atât pe demonstraţia analitică a unor fenomene geografice
complexe, cât şi pe sinteza pe care autorul a reuşit s-o întocmească pe
parcursul celor peste 220 de pagini cât numără această lucrare. Un element
care se constitue într-o abordare foarte originală a aşezărilor rurale şi
urbane, este analiza acestor aşezări prin prisma acelor discipline umaniste
care sunt absolut necesare a fi abordate într-un studiu umano-geografic.
Autorul a înţeles pe deplin faptul că simpla „descriere” geografică a unei
aşezări, indiferent că este un sat sau un oraş, nu este de ajuns pentru
înţelegerea acelor fenomene determinante în spaţiul geografic umanizat. În
esenţă, autorul, a reuşit prin această lucrare, să demonstreze faptul că
numai „analiza” geografică complexă poate răspunde la multitudinea de
întrebări şi probleme pe care aşezările umane le ridică în cadrul societăţii
actuale. Domnul lector doctor Adrian-Aurel BALTĂLUNGĂ a reuşit să ne
demonstreze prin această lucrare, încă odată, că vremea „Geo-grafiei” adică
a simplelor şi simplistelor descrieri geografice, se apropie de sfârşit, şi că
trebuie să facem trecerea la un nou tip de geografie, analitică, la ceea ce
Simion Mehedinţi numea în urmă cu 104 de ani în lucrarea sa
Antropogeografia şi întemeetorul ei Fr.Ratzel, „Geo-analitică”.

Membru al unei generaţii de geografi post-decembrişti considerată de
mulţi ca fiind cea mai bună a ultimilor 18 ani, domnul lector doctor Adrian-
Aurel BALTĂLUNGĂ pune astăzi, prin această lucrare, o nouă „cărămidă” în
construcţia cunoaşterii geografice române, cartea domniei sale având
menirea să se constituie într-un îndreptar de lucru extrem de eficient şi
binevenit pentru orice geograf care doreşte să aprofundeze acest domeniu
al Geografiei Aşezărilor. Să nu uităm, că domnia sa este autorul nu numai al
altor 7 lucrări tipărite, dar şi al multor articole şi materiale din domeniul
Geografiei Umane, printre care şi o superbă teză dedicată oraşelor
dunărene româneşti. O lucrare care cuprinde în cele peste 220 de pagini ale
sale peste 80 de note în infrapagină precum şi peste 30 de tabele,
reprezentări grafice şi cartografice de excepţie, rod al cercetării proprii pe
teren, nu poate să se constituie decât într-o lucrare care va marca –...cu
siguranţă!... – domeniul atât de îndrăgit de autor.

Trebuie să remarc aici capitolul XIV dedicat problemelor de mediu
implicate de dezvoltarea urbană specifică începutului de secol XXI.
Problemele puse de autor în discuţie sunt extrem de pertinente, de mare
actualitate şi de o fineţe a discursului ştiinţific remarcabilă. Ca o dovadă a
importanţei preocupărilor autorului în acest domeniu, pot să semnalez,
printre altele, şi faptul că multe din problemele tratate în acest capitol se
constituie în materie de studiu pentru forma de pregătire tip Master, atât la
Universitatea Valahia Târgovişte, acolo unde funcţionează ca lector doctor
domnul Adrian-Aurel BALTĂLUNGĂ, cât şi la alte universităţi din ţară,
precum Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie. Nu în ultimul
rând, finalul lucrării reuşeşte să pună probleme şi în acelaşi timp, să ne
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orienteze atenţia spre perspectivele viitoare ale dezvoltării oraşelor şi satelor
în general. Având o puternică construcţie ştiinţifico-umanistă, autorul
însumează în capitolul final, acele laturi ale unei aşezări umane care fac
apel la diversele discipline umaniste, cum ar fi Sociologia, Economia,
Demografia etc. care condiţionează evoluţia spaţială şi teritorială a unei
aşezări umane.

În concluzie, o lucrare nu numai binevenită în Geografia Umană
românească, dar mai ales o carte de vizită deosebită pentru autor, care îl
recomandă ca pe un profesionist desăvârşit, un geograf modern, de mare
deschidere, capabil să demonstreze seriozitatea şi implicarea noii generaţii
de geografi români post-decembrişti. Recomand cu căldură această lucrare,
atât geografilor direct interesaţi în problemă cât şi studenţilor, cercetătorilor,
celor pasionaţi de rolul şi locul omului în mediul geografic. Felicitări autorului
şi cât mai multe astfel de lucrări în viitor!
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