Amintiri despre Rudolf Abramovici, prof. dr., unchiul meu, sotul surorii mamei
Daniela Klechevsky Hershkovits
S-a născut in 6 aprilie 1915 la Viena in timpul refugiului in primul razboi
mondial.
Familia era originară din orașul Storojineț, regiunea Cernăuți, Bucovina,
unde tatal lui a fost avocat si unde s-au intors dupa razboi.
A studiat chimie in Franta la Marseille (cred) si la Bucuresti. S-a casatorit cu
sora mamei, Tereza, in 1940. In 1942 au fost deportati in Transnistria la Copaigorod
impreuna cu familia mamei. Tatal si mama lui vitrega au fost intr-un alt lagar si s-au prapadit.
In 1945 s-a nascut Alexandru (Alex) Abramovici varul meu.
In 1945 sau 1946 au ajuns la Timisoara ca cetateni romani. De ce tocmai Timisoara? Dupa
cite am auzit de la mama, tatal mamei, ofiter in armata austriaca in primul razboi mondial, lea spus ca Timisoara este und oras frumos si civilizat.
Rudolf (Rudi) a fost profesor la Facultatea de Chimie, Institutul Politehnic Timisoara, unde a
lucrat in domeniul silicatelor pana la plecarea in Israel in 1980. Avind lucrari publicate si
patente a fost primit imediat la Technion Haifa, unde a mai lucrat 10 ani in domeniu.
A murit in anul 2010 la virsta de 95 de ani, fiind lucid si interesat de tot ce se intimpla in jur
pina la sfirsit.
Pentru mine a fost o adevarat placere sa ma duc in vizita la el, locuia aproape, si sa stau de
vorba cu el.
Cateva din lucrarile lui publicate
Sinteza şi studiul unor sticle din sistemul CaO-Al2O3-SiO2 în vederea folosirii lor ca fondanţi
pentru electroporţelan. Autoreferat la lucrarea de dizertaţie în vederea obţinerii titlului de
candidat în ştiinţe chimice/ Rudolf Abramovici
http://tinread.bjt.ro/opac/bibliographic_view/110303
Materii prime ceramice
http://tinread.bjt.ro/opac/bibliographic_view/77242;jsessionid=FFF84C250826E3FCFC9D968
B1D22D296
Curs de tehnologie ceramica
http://tinread.bjt.ro/opac/bibliographic_view/30924;jsessionid=063F3631A960A88BE5EDF43
996BD4541

Rudi Abramovici cu nepoata lui, Anda Abramovici, si Daniela
Alex Abramovici, n. in 1945, Timișoara, varul meu, a terminat Facultatea de Fizica la
Universitatea Timisoara, unde a fost asistent pina la plecarea in Israel in 1980. In Israel a
facut doctoratul la Institutul Weizmann din Rechovot. Postdoctoratul l-a facut la Caltech in
California si astazi lucreaza ca cercetator la NASA.
http://www.researchgate.net/profile/Alex_Abramovici

