
Chers collègues, membres de l’ICOHTEC 

Je dois vous faire part, avec profonde tristesse, du décès du professeur 

Juan-José Saldana, membre important de notre association, ancien 

membre de son Comité exécutif. 

Il a été une personnalité reconnue qui a contribué au développement 

de l&#39;Histoire des sciences et des techniques non seulement en 

Amérique latine mais aussi au plan international. Ses 

accomplissements en tant que Secrétaire général de la Division 

Histoire des Sciences et des Techniques - DHST de l&#39;Union 

Internationale d&#39;Histoire et Philosophie de Sciences - IUHPS (position 

dans laquelle il fut élu au 22ème Congrès du IUHPS/DHS qui a eu 

lieu à Beijing en 2005) ont été de première importance. 

J’ai eu le privilège de bien le connaitre, de collaborer avec lui et de 

bénéficier de son soutien. Pour moi il était un vrai ami dont je 

respectais la compétence et l’implication dans la vie professionnelle, 

l’attachement aux grandes valeurs éthiques, la générosité et la 

gentillesse. 

Je m’arrête à un seul exemple que j’ai connu en détails : son rôle dans 

le combat pour le changement du nom du IUHPS en IUHPST. Ce fut 

d’abord le changement de l’appellation DHS en DHST, votée au 

22ème Congrès du IUHSP/DHS. Pour l’ICOHTEC cela avait une 

importance particulière du fait que notre association sera une des trois 

sections scientifiques indépendantes de l’IUHPS/DHST. 

Les efforts seront poursuivis pour que le nom de la Division Logique, 

Méthodologie et Philosophie des Sciences – DLMPS devienne 

DLMPST. Le prof. Saldana proposa l’organisation pour la première 

fois dans le cadre d&#39;un congrès IUHPS/DLMPS (celui qui a eu lieu à 



Oviedo - Espagne en 2003) d’une session consacrée à la technique. 

Elle fut intitulée : « Philosophie, Méthodologie et Histoire des 

Techniques ». Ceci va contribuer au changement du nom de la 

division DLMPS en DLMPST et IUHPS s’appellera, à partir du 2015 : 

IUHPST. C&#39;est une évolution importante et inéluctable vu 

 

l’importance des sujets et études concernant l’évolution des 

techniques. 

La famille Saldana a envoyé le faire part ci-dessous. Je la prie de 

recevoir mes plus sincères condoléances. 

Paix à son âme ! 

 

Dragi colegi, membri ai ICOHTEC 

Trebuie să vă informez, cu profundă tristețe, despre moartea profesorului 

Juan-José Saldana, membru important al asociației noastre, fost membru al 

Comitetului executiv al acestuia. 

A fost o personalitate recunoscută care a contribuit la dezvoltarea Istoriei științei 

și tehnologiei nu numai în America Latină, dar și la nivel internațional. A  avut 

realizări în calitate de secretar general al Diviziei Istoria științei și tehnologiei - 

Union DHST Istoria internațională și filosofia științei - IUHPS (poziție în care a 

fost ales la cel de-al 22-lea Congres al IUHPS/DHS care a fost organizat la 

Beijing în 2005) au avut o importanță primordială. 

Am avut privilegiul să-l cunosc bine, să lucrez cu el și beneficia de sprijinul lui. 

Pentru mine a fost un prieten adevărat de a căruia competență am beneficiat cât 

și de implicarea în viața profesională, de ataşamentul faţă de marile valori etice, 

generozitate şi bunătate. 



Mă opresc la un singur exemplu pe care îl cunoșteam în detaliu: rolul lui în 

lupta pentru schimbarea numelui IUHPS în IUHPST. A fost în primul rând 

schimbarea denumirii DHS în DHST, votată al 22-lea Congres al IUHSP/DHS. 

Pentru ICOHTEC aceasta a avut o importanţă deosebită cât și faptului că 

asociaţia noastră va fi una dintre cele trei secțiuni științifice independente ale 

IUHPS/DHST. 

Se vor continua eforturile pentru a se asigura că numele Diviziei de logică, 

Metodologia și Filosofia Științei – DLMPS devine DLMPST.  

Profesorul, Saldana a propus organizarea pentru prima dată în cadrul unui 

congres IUHPS/DLMPS (cel care a avut loc în Oviedo - Spania în 2003) a unei 

sesiuni dedicate tehnicii. 

S-a intitulat: „Filosofia, Metodologia și Istoria Tehnici". Acest lucru a contribuit 

la schimbarea numelui Diviziei, DLMPS în DLMPST și IUHPS a fost numită, 

din 2015: IUHPST. Aceasta este o dezvoltare importantă și inevitabilă dată 

importanţei subiectelor şi a studiilor privind evoluţia tehnici. 

Familia Saldana a transmis anunțul  de mai jos: implorând a primi cele mai 

profunde condoleanțe. 

Odihnească-se în pace ! 

 


