
C. CHERA-MARGINEANU 

SESIUNEA ŞTIINŢIFICA A MUZEULUI DE ISTORIE NAŢIONALA 
ŞI ARHEOLOGIE CONSTANŢA (23-25 OCTOMBRIE 1978) 

Şedinţa plenară festivă -de desch idere a lucrărilor sesiunii ştiinţif i ce: 
a avut Ioela 23 octombrie 1978, 000 10, in sala de recepţ ii a muzeului, 

In cuvintul inaugural, tovarăşul A. Rădulescu, directo'rul Muzeului de 
istorie naţională şi 'arhealogie Constanţa, a salutcit prezenţa la această 
ma nifestare tnadiţională, a ' tova;răşului Ion Tudor, prim-secretar lCIl Comite
tu lui judeţean Constanţa al P,C.R" preşedintele Consi,liulu i popular jude
ţean, a unor cadre din conducerea de partid şi de stat a judeţului, a mul
ţum i t participanţilor cOlre au răspuns invitaţiei de !CI expune În cadrul unor 
comun icări .noile date privind istoria Dobrogei. 

" Tovarăşul Ion Tudor a 'rostit in continuare Cuvintul de salut al Comi
tetui ui judeţean de partid Constanţa, 

Directorul instituţi~i 'a prezentat apoi Darea de seamă asupra activi
tăţii Muzeului În perioada octombrie 1977- octombrie 1978, 

De la ora 11, luoră 1ri ie sesiunii au continuat pe secţii. 
La secţia I : Arheologie şi istorie clasică, lucrările au fost conduse 

de prof, D, 8erciu, 
Au fost pTezentate următoolrele comunicări: 

- A. V, Rădulescu, N, Cheluţă-Georgescu, M, Bărbulescu : Şantierul 
orheologic Albeşti (1977-1978), 

- l. Buzoi'anu : Noi stompile de pe amfore de la Callatis, 
- V, lica : Cooaionon (Strabo, VII , 3, 5 C. 298). 
- IN . Gastar l: Dacarum fratrum in insciptia lui Tib. Plautius Si/vanus 

Ae/ianus (ClL, XIX, 3608= ILS, 986). Din cauM neaşteptatului deces al 
profesOTului Nicolae · Goslar, comunicarea a fost prezentată de V. lica, 

- R, Florescu :Probleme de iconografie traco-getică, 
La secţia II : Istoria medie, iucrările au fost conduse de dr, Peire 

Diaconu şi de. Panait 1. Panait. 
Au fost prezentate următoarele comunicări: 

p, Diaconu: Schiţă de istorie a Dobrogei (secolele XII - XIV)_ 
- V, Eskenasy : Două informaţii despre români În secolele XIII- XIV, 
- $, losipescu: Stăpînirea Dobrogei şi titulatura domnilor Ţ ări/or 

Româneşti, 
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R. Şt. Ciobanu : Semnificaţia cuceririi Chiliei În contextul politicii 
danubiene de la sfîrşitul secolului al XV-lea. 

- A. Ghiaţă: Toponimia şi geografie istorica-umană În Dobrogea 
medievuiă ş i modernă. 

În cadrul discuţiilor au fost formulate o selomă de intrebă'ri ' privind 
comunicăriie prezen~ate . • 

R. Cioba nu 'se interesează de documentul care permite să se vor
bească de Si/istm ca cetate bizantină la 1203 si de ce este folosi.t numele 
Dobrotiţă şi nu Dobrotici. . 

A. Ghiaţă pune următoare Întrebă ri: Ce se Înţelege prin stăpînire 
biz·antină În Dobr<;>gea sub oblăduilroo tătarilor? Putem vorb i de o domi
naţie a t ătarilor în Dobrogea Înainte de 1322 şi pînă unde se Întindea? 
fvla rignolli ii menţiontează pe vala hi ca trăind într-o formaţiu.ne statală sau 

adear ca o entitate etnică? Gare este sensul exact al te'rmenu lui Poduna via ? 
P. 1. Pan9l it intreaqă : <;e argumente noi s.:au adus cu privire la · 

localizarea, Viein ,!i la Pacuiul lui ~ome? PO<;lte tov. A. Ghia.ţă să facă o 
pa r91el ă \l.1.tre to.ponim ia v<;:dahă dobţogeană şi cea ialomiţeqnă ? 

V. Esken:asy întreabă dacă În secolul XIII a av'ut loc o stăpînire a 
tătarilor în Dobrogea. 

P. D.iaconu, V. Eskenasy; S. losipescu şi A. Ghiaţă răspund între-
bărilor. . 

. ~. E i'obonu IQPT~ciază in. co.h.tinu.c::Jre comu,nicorea pr~zentată de. P. Dio
eonu şi aduce noi a'rgumente care d.emonstrează <;:q DQbrogea nl;J făcea po!rte 
din satul Asăneştilor. MenţioAă apoi. că Între 1280 şi 1490 a existat un 
fel de control a:1 tătarilor asupra liniei fluviului .În nordul Dobrogei. Re
marcă f<;Iptul că ma.teria lul prezentat de V. Eskenasy poate fi argumentat cu 
noi date. 

N. Ceachir fl'~zintc. noi explicaţii În legătură cu termenul Poduna
via şi prop!-Ine o nOl;l.ă qna liză a acestui ·termen. Arată de asemenea că 
stadiul istoriei dobrog'ene Înseamnă in primul lrÎ!nd o ;legătură pe.rmanentă 
cu istoria politică actuală. Exprimă regretul că nu 'a fost publi.oate tqate 
com.~nicările ţinute Ig sesiunea preceoen-tă şi arată necesitatea publicării 
permanen,te a lucrărHbr prezentate in cGldr-ul' aoest0.r manifestări şt iinţifice. 

P. 1. Po.na),t Qp,recî:ază 00 foart~. reuşite comu r.lică-r·ile audiate, ex
primă pMeri sU'Plimentar~ privind situaţia ~i rol·ul Chiliei la sfî rşitul sec. XV 
şi s ubli ·niază importanţa c;ercet6rt'lor tov. Anca Ghia.ţă pr.ivind· toponimie 
d~~r6geGl~5. . . . 

A.. Gm.i a,ţă me~.ti .G"eQzQ ÎQa.l:ta probi;t<>te ştiinţifică şi <:Jcurate.ţe.a pre
zentări'ilucrării ·de către Ş. los;ipescu. 

După amiază: 

la secţia I Arheologie şi istorie clasiqă, I ~cr.a rile au fost conduse 
de praf. R. Vulpe. 

Au fq~t ,plfezentat,e CO r:n14 ni,că ri : 

- E. Bîrlădeanu: Elemente celtice in · necropala elenistică de la 
Call,atis. 

P. A lexandrescu :Religia geto-dacă. 
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- ŞI. Cucu: Amor Potrioe la O vdiiu. 
- M. A lexandrescu-Vianu: Programul iconogralic 01 Monumentului 

triumlal de la Adamclisi. . 
- R. Vulpe: Locul dezastrului lui Corene/ius Fuscus. 
- A. Opaiţ: Consderiaţii prvind tipologia amlorelor romane tim-

purii din Dobrogea. 
- 1. T. D<ragomir: Dovezi arheologice privind continuitatea autoh

tonă geto-docică şi daca-romană În sudul Moldovei. 
- M. Tzony : Aşezarea daca-romană de la Straja. 
- V. Culică ; Oteva reprezentări votive din epoca imperială romană -

d ni zona Izvoarele şi Ostrov. 
- M. Zahariade: Contribuţii la istoria legiunii o XI-a Claudia. 
- M. Constantin: Elemente de stoicism În gîndirea lui V. Pârvon . 
La secţia a 011 : Istorie medie şi modernă, lucrări ·l e 'au fost conduse 

de prof. N. Ceachi,r. 
Au fost prezentate următo'a'rele comunicări: 
- G. Custure<a. A. Murat :Tezaurul de la Viile (sec. XVI -XVII). 
- P. 1. Panait, A. Ştelănescu : Valea Karasu În izvoarele cartogra-

fice aflate În colecţia Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti. 
_ N. Ceach ir: Importanţa strategică a Dbbrogei În secolul XIX În 

planul marilor puteri şi sem nificaţia politică o alipirii la România. 
- 1. Bitoleanu: Diplomaţia europeană şi problema Dobrogei În 

perioada premergătoare păcii de la San Stefano şi a Congresului de 
la Berlin. 

- A. Răducănescu : Măsuri pentru integrarea Dobrogei În sistemul 
de organizare sanitară a ţării după 1877. 

- 1. Dumitrescu : Dobrogea acum 100 de ani (consideraţii privind 
situaţia politică, economic9 şi social-culturală). 

- S. Opreonu : Personalitatea şi opera lui Remus Opreanu, oglindite 
În presa timpului . 

In cadrul discuţiilor pe m:arginea comunicări lor prezentate. C. Scafeş 
întreabă pe 1. Dumitrescu cind o treminat col. Fă k:olanu şcoala mi l itară şi 
cînd a lost director la C.F.R., ia-r 1. Dumitrescu răspunde la oceste Între
bări. 

N. Ceachir În·treabă pe S. o.preanu dacă famil ia nu moi deţine do
cumente privitoare la Remus Opr,elo nu, lar Ş. Opreanu răspunde că va 
va lo.rifica corespondenţa acestuia. 

Gh. Dumitraşcu se refe ră la lucnarea lui G. Custurea şi A. Murot 
şi Îşi exprimă spe.ranţa că alte descoperiri di-n această perioad.ă vor lum ina 
istor.ia comere i.o I ă, . ee.anomică a provi1nciei. Este necesar ca cele două 
comunicări privitoa,re la Dobrogea În!Ointe de 1878 să fie neapărat 
publicate Într-un volum de lucră·r i elaborate 10 Comtanţe. Rele.vă , de ase
menea, noutatea uno'r documente prezentate de N. Ceachir. In privinta 
situoţi'ei sanitlClre, sub lilni'oză că ' autorităţi ,le din România aveau at,ribuţiu~i 
În Dobrogea În,ainte de 1877. . 



ş. Op1reanu -apreciază pozitiv temele dezbătute În comunicările lui 
1. Bitoleanu şi N. Ceachir şi propune ca ele să fie prezentate Ca serie de 
articole in "Magazin istoric". 

A. Pop este im presionată de colitate'o deosebită a comunică.rilor 
audi,ate, acestea reprezentind Irezul tatele rodnice care impun apariţia unui 
period ic de istorie medie, modernă şi contemporană . 

. N. Ceachir este de părelre că luorările prezentate au fost interesante 
şi adresează mulţumiri tovară şilor calre au făcut aprecieri referitoare la 
comunicarea sa. Îşi exprimă opinia că dacă s-ar stringe tot materialul de 
la sesiune, acesta ar forma un vast si va·loros volum. 

La secţia III: Arheologie pr~feuda/ă şi feuda/ă, lucrărUe au fos t 
'conduse de dr. M. Comşa ş i de. P .. Diaconu. 

Au fost prezentate . următoarele comunicări: 
- M. Botzon : Observaţii din secolul trecut asupra unor construcţii 

antice din Dobrogea de mijloc. 
- M. Comşa : Elemente de tradiţie autohtonă şi tipurile de locuinţe 

din epoca feudal-timpurie din Dobrogea. 
- S. Haimovici ş i R. Vmilescu : Studiul preliminar al faunei desco

perite În aşezarea feudal-timpurie de la Capidava. 
1. Vasiliu : Locuinţe feudal-timpurii de la Aeqyssus. 
- Gh. Mancu-Adameşteanu: Aspecte ale culturii materiale a 

populaţiei nord-dobrogene În secolele X- XII. 
- N. Ca novici şi R. Lungu: Un nou tezaur de monede bizantine 

descoperit la Păcuiul lui Soare. 
- T. Papasimo : Un alt tezaur de monede de bronz de la Păcuiul lui 

Soare. 
- E. Ob~rlănder-Tirnoveanu: Aspecte ale circulaţiei monetare din 

·seco/e/e XII - XIII la Dunărea de Jos. 
- Gh. Anghel: Unele consideraţii asuprd cetăţii medievale .de la 

-Enisa/a. 
Marţi, 24 octombrie 1978. 
La secţia I : Arheologie şi istorie clasică, luorările au fost conduse de 

de praf. D. Tudor şi de praf. B. Mitrea. 
Au fost p.rezentate următoarele comunicări: 
- C. Pop: Citeva consideraţii privind monumentele figurate de la 

Ulpio Traiana Sarmizegetuso. 
- Cloşca L. Bă luţă: Morfaria stampilafe, comune În Dobrogea şi 

Dacia Superior. 

- D. Isac : Epitete/e Alei Silian C. Romanorum. 
- N. Gudea Porolissum, centru de producţie ceram ică în . epoca 

romană. 

- D. Tudor: Două oglinzi de bronz din Sucidava. 
- A. Aricescu : Citeva consideraţii privind etapele de extindere o 

provinciei Moesia pînă 10 Pontul Euxin. 
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Z. Covacef: Citeva observaţii privind cultele tomitane În lumina 
descoperirilor sculptura/e . 

c. . Chera-Mărgineanu : Noi descaperiri din necropolele Tamisului. 
- C. Scorpan : Sacidava - 1978. 
- V. B'Qlrbu : Influenţa cultelor orientale şi a cr.eştinismului asupra 

ritu ri!or funerare din Dobrogea romană. 
- V. H . Bauman :Un complex meşteşugăresc roman În mediul fural 

(consideraţii prelimniare). 
-'- !. Cîndea : Tezaurul de obiecte de padoabă de argint de la 

Batogu. 
- M. Brudiu : Un mormint tumu/ar din zona Galaţi. ClI fragmente de 

sticlă "m1flefiori", 
La secţia II : Istoria modernă şi contemporană, il ucrările au fO'st con

duse de coL C. Nicolae şi dr. L. Ma<cu. 
Au fost prezentate următoare.le comt.lnicări : 
- M. Vicol Demografie şi viaţă socială in satele judeţului Cons' 

tanţa la sfirş itul secolului al XIX-lea. 
L. Maicu : Re/armele agrare de la sfîrşitul scalului XIX În context 

naţional şi sud~est european. 
- P. 'laho,ria şi S. Pârău : Viaţa ţărănimii din judeţul Tu/cea În pe

rioada in terbelică sub aspect istorico-etnografic. 
C: Sca/aş : Dotarea marinei române (1878-1916). 

- A. Pop : Aspecte ale vieţi culturale dobrogene (1878-1919). 
- M . BadeiO: Mişcarea socialistă şi problemele socia"l-istorice ale 

Dobrogei ca parte integrantă a României. 
- N. Mihail: Ion Bănescu, un edil constănţean de prestigiu. 
- N. Petrescu: Fapte de vitejie şi eroism ale marinarilor români din 

primul război mondial pe teritoriul Dobrogei. 
- C Atanasiu : Navele Serviciului Maritim Român În luptele din pri

mul război mondial pe Marea Neagră. 
- C. Căzănişteanu: Militarii " români din armata" Qustro-ungară in 

sprijinul desăvîrşirii unităţii naţionale române. 
- C. Boloran : Problema Dobrogei În dezbaterile Conferinţei de pace 

de la Paris - 19/9. 
- D. Mindru. M. Drugă : Aspecte privind refacerea oraşului HÎrşova 

În urma distrugerilor provocate de primul război mondial. 
- C. Konig. D. Popo : O armă inven,tată de un român. 
În mod" firesc, unele comunicări au stîrnit atenţia auditoriului prin 

datele inedite pe care le conţin. 
Pe liniio unei preocupări con'Stante, colectivul de muzeografi de la 

Muzeul marinei române contulretază faptele de arme săvîrşite de marinarii 
români În marile confruntălri ale secoluiui nostru. Discutiile au reliefat 
necesitatea aprofundării problemelolr legate de cara cterul n'aţionol şi inter
naţional ,,1 evenimentelor ana lizate. 
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Un ecou deosebit 1-0 avut şi comunicarea tov. C. B·otoran, bazată pe· 
material a-rhivis1ic aflat in citeva m'ari biblioteci d in S.U.A Lucrarea răs
pun'de unu'j cOffi'Glndament poHtk cu o certă rre'zonanţă cdntemporană : ra
portu l .relOl dintre statele mOlri şi mici ale lumii. 

O deosebită atenţie 'a in,runit comunicorea lui C. Konig .. şi. D. Popa, 
care au subliniat valoa rea gindiri i tehn ice româneşti. Importanţa lucrării 
este determinată de a nI(] !iza dedicată o'rmeÎ-unidat descoperită intîmplă
tor În fondul patrimonia l al Muzeului Peleş . 

La· secţia III : Arheologia comunei primitive, lucrări le au fost conduse 
de praf. VI. Dumitrescu. 

Au fost prezentate următoarele comunicări: 
_ P Cotet: Metode moderne din geomorfologia şi geologia cua-

ternarului' - jmp~rtanţo lor pentru arheologie. 
P. T. Frangop01, V. Zoran : Fizică şi arheologie. 
F. Mogoşanu : Puncte de vedere asupra pa/eoliticului dobrogean. 
AI. Păunescu: Descoperiri recente musferiene şi tardenoisiene 

in centrul şi sudul Dobrogei. 
_ VI. Dumitrescu: Observaţii in legătură cu dotările obţinute pe 

baza carbon ului radioactiv. 
_ R. Lu.ngu : Unele probleme ale culturii Hamangia in lumina des

coperirilor din judeţul la/omiţa. 
- E. Comşa : Tipurile de locuinţ"" neolitice din Muntenia şi Dobrogea. 
- M. Şimon : Consideraţii asupra unor aspecte ale variantei dobro-

gene a culturii Gume/niţe. 
- D. Galbenu : Date noi despre cultura Cernavodă I din Dobrogea 

in lumina săpăturiior de la Hirşova. 
- P. Roman: Noţiunile de eneolitic, perioada de tranziţie şi peri

oada timpurie a epocii bronzu'lui. 
- C. Iconom u: Cerc;etări ar'heologice În aşezarea trocică de fa 

Brădiceşli, jud. Iaşi. 
: - 1. Oberlănder-Tirnoveanu : Aşezarea getică de la Sarichioi (jud. 

Tulcea) in 'lumina descoperirilor arheologice. 
- M. Iri mia : Săpăturiie in necropo"/a geti că de la Bugeac (Ghe 

ţărie), com. Ostrov - 1978. 
- Discuţ ii le au condus 10 aprofundarea unora din problemele enun

tate În comunicări. 
. ·D. Galbenul, referindu-se la comun i ~a,reo lui M. Şimon precizează 
că cercetările de la Tangi,ru şi Hirşovo au pus indeosebi p.robl.,me de stra
tigrafie a neo li ticului şi mai puţin de tipologie a ceramicii. Tabe!ele intoc
mite, cu formele şi decorul vase lor gumelniţe:ne; sînt foarte utile. 

P. Alexandrescu sa lu tă preze'nţa la această sesiune a unor specia
lişti de la I. F.A. ; se ,deschid, astfel, largi posib il ităţi pentru o colaborare 
inte'rdisciplinară, fiind cunoscute rezultatele deosebite pe core analjzele 
moderne le pot oferi arheologiei. e l evă 'apoi importanva deosebită a des
coperirii in două morminte de la Buge·ac a unor fibu le de ,tip Glasinac. 
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o fibulă de acest tip de la Tariverd e a fost datată În sec. VI Î.e.n. Apare, 
astfel, o primă dovadă că e'le ar putea fi chbr ceva mai noi. 

E. Comşa remolrcă de asemenea posibilitatea unei largi colaborări 
.cu specialiştii de la I.F.A. Metoda arheo-magnetică ,a fost apliaată expe
.rimenral in aşezarea de la Radovanu. iair termoluminoscenţa este o altă 
metodă indîcată pentru a fi fol os ită in larheologie. Consideră că este utilă 
o mai strînsă colaborare şi cu geoQirafii şi geologii, ,in vederea unificării ter
minologiei arheologice corespunzătoo 're. Referindu-se la comunicarea lui 
R. lungu arată că se pune Întrebarea dacă f,nagmentele Hamang ia din 
judeţul lalol'11iţa nu sînt pătrunderi materiale În orizontul Boian de aici. 
Consideră apoi că nu se poate preciza suficient legăturil e dintre complexele 
Cernavodă I de la noi şi descoperirile din aceelOşi. perioadă- din zonele 
nord-pon t ice. 

V. Zomn arată, În leg ătură cu dotăr i Le obţinute prin carbon 14, că În 
ultimii ani, folosindu-se rezultatele cronologice ale dendrologiei, . s-a ajuns 
la o recalibrare şi a aces,tor d~tări cu carbon lrad ioactiv. Analizele asupra 
.ceramicii de la Histria au fost efectuate În'l1r- un Ilaborator cunoscut, putin
du-se determina astfel centrele de producţie şi rutele comerciale. Metoda 
de analiză pe bază de orgon-potasiu nu este simplă, dalr, in principiu, ea 
poate fi luată in considenaţie. Pentru a se obţine o tipologi~ sau o orono
log ie concludentă este nevoie qe citeva zeci de probe. 

VI : Dum itrescu arată că la Gumelniţa, În nivelul Ai a observat bor
deie, dar şi locuinţe de supmfaţă, dar ou fost surprinse şi unele semi
bordeie. Referin du-se la comunicarea lui M. Şimon a'"ată că atunci cind 
se face tipologie fără o stra:tigrafie corespunzătoare, se poate greşi. Tr~
buie analimte' săpături mai ample, nu doar simple sondaje. In legăturij 
cu părerile comunicate de D. Golbenu. consideră că nu există suficiente 
argumente pentru a se admite evoluţia locollă a culturii GumeJniţo- spre 
Cernovodă 1', cum s-au exprimat unii cercetători. ci este mai probabilă 
obsorbire'o culturii Gumelniţa de către p~rtătorii culturii Cernavodă 1, cu 
toate că cercetările nu au scos la iveală dovezi suficiente. 

După amiază: 

la secţia I : Arheologie şi istorie clasică, lucrăril e au fost conduse 
de praf. 1. Barnea. . 

Au fost prezentate următO<l\fel.e comunicări: 
- A. Pa naitescu : Descoperiri pe Via Forens(s a municipiului Tro

paeum T roioni. 

- M. Mărgineanu-Grstoiu : Observaţii legate de sistemul de cons
trucţii din zona porţii de vest (T ropaeum T raiani). 

- Al. 8arnea : Izvoare literare şi epigrafice privind viaţa economică 
in Scythia Minor. 

- P. Sadurschi, N. Gostar, C. Dumitraş . : Valul de pămînt din nor
dul Moldovei (secolul IV e.n.). 

- M. Marcu: Unitatea şi diversitatea În cultura materială autohtonă 
din secolul IV e.n. În spaţiul carpalo·dunărean-pontic. 
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- M. Manucu -Adameşteanu : Un nou mormint de inhumaţie (secolul 
V din necropola cetăţii de la Capul Dolojman). 

- 1. Barnea : Despre bazilicile cu criptă din Scythia Minar. 
- C. Scorpan: Elemente romane, geta-doce şi străine in cultura 

materială a Dabrogei în secolul VI. 
Lo secţia II: Istorie contemporană, luorările au fast canduse de 

dr. M. Bad<>a şi cpt. rg·. 1. 1. N, Petrescu. 
Au fost prezentate următoarele comun ică ri : 
- A. M. Diana: Din activitatea unor societăţi şi asociaţii cultural -ar

tistice din Dobragea în periaada interbelică. 
- V.Ciarbea Dobrogea şi unele dintre problemele ei interbelice îrl' 

preocuparea unor partide burgheze (ţărănesc, naţiona l şi naţional - ţă 
rănesc). 

- Gh. Dumitraşcu : Noi contribuţii la definirea lorţelor politice anli
lascisle din Dobrogea (1933-1938). 

- 1. Mincu : Permanen te româneşti dintre Dunăre şi More consem
nale in "Analele Dobrogei". 

- E. Bantea : Evenimenlele insu recţionale din Dobrogea in jurnalul 
comandamentului german de ocupaţie din Balcani. Comunicarea a fost 
citită de M. Ionescu. 

- C. Nicolae: Fapte de arme ale ostaşilor dobrogeni in luptele pen
tru eliberarea teriloriului naţional. 

- N. Cărbunaşcu : Contribuţia lorţelor populare mehedinţene la în
Iăptuirea aclului istoric din august 1944. 

- M. Păvăloiu·: Acţiuni o/e marine; române în timpul insurecţie; na
ţionaliste antifasciste şi ontiimperialiste pe teritotriul Dobrogei. . 

- M. Ionescu: România in stenogromele cobinetului britanic (mar
tie - aprilie 1939). 

La secţia III : Isloria ortei, etnografie, lolclor, lucrările au fost con 
duse de FI. Cruceru. 

Au fost prezentate următoarele com uni că ri : 
1. Pitrescu: Consideroţii despre lîntinile cu cai din Dobrogea. 
FI. (oruceru: Inceputurile muzeogroliei de artă din Dobrogea. 
R. Neicu : Pictura laică-religioasă şi ronitza. 
1. Badică : Elemente de istorie în lolclorul dabrogean. 
S. Urziceanu: Aspecte ale peisajului dobrogean în opero lui 

Francisc Şirato. 
- D. PăuJeonu : Dobrogea, permanenţă a peisajului românesc. 

Du pă incheierea 'lucrărilo r sesiunii, in ziua de 25 octombrie a avut 
loc o vizită de lucru 10 cetatea SacidolJla . unde S- IO organizat o excursie cu 
toţi part i cipanţi i la manifestarea ştiinţifică anua l ă a Muzeulu i. 


