Domnul Prof. univ. dr. Dumitru Curcă de la Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti
(membru titular al Diviziei de Istoria Științei a CRIFST al Academiei Romane) a redactat cu deosebită
acuratețe științifică, în baza unei vaste si complexe documentări, o lucrare de referință intitulată “Dr.
Florin Begnescu (1880-1949) personalitate marcantă a medicinii veterinare, deschizător de
drumuri pentru apicultura românească - o filă importantă în istoricul albinăritului”.
Parcurgând cu interes materialul am reținut următoarele:
Medicul veterinar Florin Begnescu (1880-1949) a reprezentat una dintre cele mai progresiste
figuri ale lumii apicole româneşti de la începutul secolului XX. Crescut într-o familie în care apicultura
se transformase în pasiune, Florin Begnescu a moştenit dragostea pentru albine de la tatăl său, învăţătorul
Remus Begnescu, al cărui nume se leagă de oficializarea învăţământului apicol în România şi de apariţia
unuia dintre primele manuale de profil, „Curs de stupărit raţional”. Bucurându-se de recunoaşterea şi
încrederea apicultorilor din ţară, datorită activităţii susţinute în domeniu, Florin Begnescu a reuşit să-i
convingă de necesitatea existenţei Societăţii Naţionale de Apicultură din România, aceasta fiind
înfiinţată în anul 1915. Următorul pas era cel de a asigura existenţa unei publicaţii de profil, care să
răspândească bunele practici şi să asigure comunicarea între membrii asociaţiei. Astfel, în anul 1916,
apare primul număr al Revistei ştiinţelor veterinare, editată în continuarea Revistei veterinare populare,
aflată sub conducerea unui comitet de medici veterinari printre care se număra: Ion Călinescu şi medicul
Florin Begnescu. Apare apoi, în anul 1925 Revista România apicolă, organ al Societății centrale de
apicultură din România. Ideile sale progresiste nu s-au rezumat numai la domeniul apicol, el abordând
și alte specii de animale de rentă sau de companie. Ultima sa lucrare, „Abecedarul stuparului”, apărută
în 1944, beneficiază de o ilustraţie bogată, Fl. Begnescu punându-şi în valoare şi reale calităţi de scriitor
pentru a desluşi în versuri tainele apiculturii, publicaţia fiind apreciată în recenziile apărute în reviste din
ţară şi din străinătate.
Abstract: Veterinarian Florin Begnescu (1880-1949) may be among the most important advances
of some Romanian beekeeping world from the beginning of the 20th century. Raised in a family where
beekeeping became a passion, Florin Begnescu inherited the love for bees from his father, teacher Remus
Begnescu, whose name is related to the officialization of the beekeeping education in Romania and to
the emergence of one of the first profile textbooks, "Course of rational rationalization". Enjoying the
recognition and trust of the beekeepers in the country, due to the activity supported in the field, Florin
Begnescu managed to convince them of the necessity of the existence of the National Beekeeping Society
in Romania, which was established in 1915. The next step was to ensure the existence of a profile
publication, which would disseminate good practices and ensure communication between the members
of the association. Thus, in 1916, the first issue of the Journal of Veterinary Sciences appears, published
in continuation of the Popular Veterinary Journal, under the leadership of a committee of veterinary
doctors, including: Ion Călinescu and doctor Florin Begnescu. Then appeared, in 1925 Beekeeping
Romania Magazine, organ of the Central Beekeeping Society of Romania. His progressive ideas were
not limited to the apiculture field, he also addressed other species of rent animals or pets. His latest work
"The alphabet of the hive", published in 1944, benefits from a rich illustration, Fl. Begnescu highlighting
his real qualities as a writer in order to discern the mysteries of beekeeping, the publication being
appreciated in the reviews published in magazines in the country and abroad.
Personal, am apreciat atât structurarea coerentă a materialului cât și iconografia bogată și
valoroasă din punct de vedere istoric, astfel că recomand cu căldură parcurgerea articolului.
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