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Stimaţi tovarăşi 

La aniversarea a 100 de ani de la intemeierea Muzeului de istorie 
naţională şi arheologie Constanţa îmi este deosebit de plăcut să vă 

adresez, în numele 'prezidiulu i Academiei de Ştiinţe Sociale şi Poli tice 
şi al rmeu personal călduroase felicitări şi urări de noi succese în nobila 
dvs. activitate. 

Menit să înfăţişeze cele mai semnificative mărturii ale existenţei 

şi evoluţiei culturii naţionale ş i spirituale a poporului nostru pe acest 
străvechi pămînt românesc, muzeul dvs. desfăşoară , totodată , o intensă 
activitate de cercetare ştiinţifică, în vederea îmbogăţirii şi valorificării 

patrimoniu;!ui muzeistic, aduce o însemnată contribuţie la întreaga acti
vitate cultural-ştiinţifică a judeţului şi m unicipiului Constanţa, participă 
eficient Iii educarea patriotică a tinerei generaţii. 

Parcungînd sălile m uzeului dvs., vizitatorii pot uşor găsi astăzi 

răspunsul Ia întrebările pe care periodicul "Muzeu;! Naţional" le punea. 
încă in 1837, in legătură cu rostul şi preocupările muzeului de istorie: 
"acum a venit vremea să întoarcem privirea noastră şi înapoi şi să ne 
întrebăm mai cu dinadinsul .cine sîntem, de unde ne tragem, elice s -au 
Însemnat veacurile trecute, cine a întemeiat acest stat, la ee prefaceri 
a fost supus .. " 

Cu un sentiment de satisfacţie şi colegială recunoştinţă ne amintim, 
şi la acest popas aniversar, de împortante acţiuni pe care Academia 
noastră le-a organizat în municipiul dvs., cu sprijinul neprecupeţit al 
vrednicului şi competentului colectiv al muzeulu,i ce astăzi îşi serbează 

centenarul. 
La aoeastă impr.esionantă ,anive~sareJ transmiţîndu-vă salutUl cor

dial al oamenilor de ştiinţă din' Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice, 
urăm deplin succes lucrărilor sesiunii ştiinţifice jubiliare. 

PREŞEDINTELE ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE 

Prof. dr. doc. MIHNEA GHEORGHIlI 
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Cuvînt ţinut cu prilejul sărbătoririi centenarului Muzeului de Istorie 
Naţională şi Arheologie din Constanţa 

, 
Sînt onorat de a putea aduce astăzi salutul Institutului de Arheo

logie. din Bucureşti şi de a transmite cele mai sincere felicitări şi urări 
de succes din partea colectivului Institutuluj nostru Muzeului de istorie 
naţională şi arheologie din Constanţa, ,cu prilejul sărbătoririi a o sută 
de ani de la întemeiere. ' 

In instituţia muzeală constănţeană Institutul de arheologie a avut 
şi are pe unul din cei mai vechi şi permanenţi colaboratori în cercetările 
in'treprinse în ultimele trei decenii pe pămîntul dobrogean, atit de bogat 
în vestigii arheologice şi mult incercat de istorie. Este bine cunoscută 
şi întotdeauna fructuoasă colaborarea devenită tradiţională dintre cele 
două in"t>tuţii în cercetările de pe marile şantiere de la Adamclisi, 
Histria, Callatis, Tomis, Păcuiul lui Soare etJc., precum şi in publicarea 
rezultatelor obţinute. 

Un secol de existenţă presupune un drum lung, presărat CU greu
tăţi, dar şi cu succese şi satisfacţii dePJine. De la unele începuturi 
timide şi chiar unele improvizaţii, Muzeul de arheologie din Constanţa 
a ajuns să se numere astăzi p r intre 'cele mai prestigioase instituţii de 
profil din ţara noastră. Renumele pe care şi l-a cîştigat este rezultatul 
unei munci fără preget, plină de abnegaţie , pe care a desfăşurat-o colec
tivul de specialişti ai acestui lăcaş de cultură şi de ştiinţă . A vorbi de 
istoria muzeului constănţean, mai a!l:es de perioada în care acesta devine 
una din cele mai mari instituţii muzeale din România, nu poţi să nu 
pomeneşti numele lui Vasile Canarache. Inimosului şi întreprinzătorului 
director din anii 1958- 1969, îi revine meritul de a fi făcut primul 
şi prindpalul pas în opera de ridicare a acestei instituţii la rangul de 
mare muzeu de arheologie, cu o bogată şi valoroasă colecţie' deantichi
tăţi greco-romane şi dacice. Este de asemenea meritul lui V. Canarache 
de a fi ştiut să se înconjoare de un "colectiv tînăr şi entuziast de 
arheologi, cu care s -au pUs bazele unei cercetări arheologice proprii ale 
Muzeului, din rîndul cărora se remarcă în mod deosebit cele întreprinse 
în vechiul Tomis. 

Opera aceasta avea să fie preluată şi continuată cu deplin succes 
de dr. Adrian Rădulescu , actualul director al muzeuhţi, care a contri
buit, prin destoinicia şi -abnegaţia sa, la creşterea prestigiului acestei 
instituţii şi la dezvoltarea şi lărgirea profitului ei, devenind astăzi 
Muzeul de istorie naţională şi arheologie. Valoarea ştiinţifică şi muzeis
tică "a exponatelor, bogăţia ~i varietatea lor, rod al unei activităţi 
neobosite a · întregului colectiv al mu,zeului, au contribuit în ultima 
vreme la evidenţierea acestei instituţii, a cărei faimă a depăşit de mult 
graniţele ţării. 

Paralel cu Clezvoltarea laturei muzeistîce, în măsură egală s-a 
ridicat pe un plan superior şi munca de cercetare. Colectivul de arheo
logi, istorici şi muzeografi, îmbrăţişează o sf~ră largă de preocupări 
care acoperă într'eaga istorie a Dobrogei, începînd din antichitate şi 

• pînă în ·zilele noastre. Specialiştii din domeniul arheologiei întreprind 
anual o bogată- şi variată muncă de cercetare în centre de un mare interes 
istoric şi muzeistic. In această privinţă pot fi amip tite săpăturiie efec-
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tuate la Tomis,Adamclisi, Sacidava, Capidava, Rasova, Mangalia, Albeşti, 
Canalul Dunărea-Marea Neagră etc. Ei au valorificat ~ i valorifică per
manent şi la nivelul actualelor cerinţe ştiinţifice, prin studii şi lucrări 
monografice, importantele rezultate obţinute de pe urma săpăturilor 
arheologice. . . . 

Revista Pontica, ajunsă la cel de-al XII-lea volum al apanţlel 
sale, se numără printre cele mai de seamă publicaţii de specialitate 
din ţara noastră. Conţinutul ei reflectă în mod fidel preocupările ş i 
succesele obţinute de colectivul muzeului in munca de cercetare şi rapor
turile strinse pe care acesta le are cu toate instituţiile de profil din 
R. S, România_ PonUca se află astăzi în principalele biblioteci de spe
cialitate din ţară ş i străinătate, bucurîndu-se, pe bună dreptate, de apre
cieri unanime. 

Printre marile realizări din ultimul timp ale muzeului constăn
ţean, ale conducerii şi -colectivului său, se nU1l1ără şi opera de restaurare 
a marelui monument triumfal de la Adamclisi - Tropaeum Traiani, 
infiinţarea unui nou muzeu în localitate şi consolidarea zidurilor cetăţii 
din apropiere. La acestea se adaugă noul local şi expoziţia refăcută şi 
completată a secţiei de arheologie de la Callatis şi înJiinţarea muzeului 
de la Ristria. Toate aceste realizări remarcabile se înscriu Într-un plan 
vast de acţiuni cucaraCJter ooltural-ştiinţific şi istoric, indepliniJt cu suc
ces de Muzeul de istorie naţională şi arheologie din Constanţa. 

Nu: se poate vorbi de activitatea muzeului fără a nu aminti de 
sesiunile ştiinţifice anuale ~i de unele manifestări cu caracter interna
ţional, organizate de o manieră cu totul deosebită. Prin tematica lor 
foaMe cuprinzătoare, extinsă la întreg teritoriul ţării şi la toate perioadele 
istoriei noastre, ca şi prin numeroasa participare a cadrelor de speciali
tate, s -a imprimat acestOr sesiuni caracterul unor adevărate manifestări 
ştiinţifice naţionale. 

Am lăsat în mod intenţionat ca salutul nostru să se încheie cu 
cîteva cuvinte privind sprijinul acordat acestei instituţii de organele 
locale ale puterii de .partid şi de stat. Toate frumoasele realizări şi 
succese pe care Muzeul constănţean le-a obţinut de-a lungul ultimului 
sfert de veac n-ar fi fost posibile fără ajutorul permanent şi efectiv pri
mit din partea comitetului judeţean de partid, care a dat o înaltă pre
ţuire istoriei dobrogede şi valorilor arheologice ale teritorilliui românesc 
dintre Dunăre şi Marea Neagră. Spiritul acesta de înaltă înţelegere 
ştiinţifică şi patriotică a dominat permanent şi el poate fi întilni! la orice 
pas în cuprinsul judeţului Constanţa, presărat cu monumente puse în 
valoare muzeistică şi turistică. 

Colectivul de cercetători ai Institutului de arheologie din Bucureşti 
speră că va .găsi şi în viitor în colegii lor de la .Muzeul de istorie naţio
nală şi arheologie din Constanţa aceiaşi valoroşi colaboratori in munca 
pe care o desfăşoară în comUn pe marile şantiere arh,eologice ale' Dobro
gei, în vederea unei cît mai bune cunoa.'?teri a istoriei acestei regiuni. 

, Avem de asemenea convingerea că aniversarea centenarului muzeului 
·constănţean poate servi ca îndemn pentrt.ţ noi succese în viitor, pe care 
le dorim cit mai fructuoase. 

• 

'. , 

Dr. CONSTANTIN PREDA 
Institutul de Arheologie Bucureşti 



Stimaţi colegi, 

Cu prilejul aniversarll a 100 de ani de l~ înfiinţarea Muzeului de 
istorie miţională şi arheologie Constanţa vă rugăm să primiţi din partea 
lioastră cele mai sincere şi calde urări pentru prestigioasa activitate pe 
care institu,ţia dumneavoastră a desfăşurat-o în toată această perioadă 
pentru scoaterea la iveală, conservarea şi valorificarea bogatului patri-
moniu al străvechiului pămînt românesc din Dobrogea. . 

Ampla dumneavoastră activitate ştiinţifică materializată printr-una 
din ·cele mai vechi .şi reputate reviste de specialitate - "Pontica'\ este 
un exemplu de ţinută şi probitate ştiinţifică, iar sesiunile muzeului cu 
o largă participare, intrate în tradiţie, se bucură de Un binemeritat . 
renume in rîndul specialiştilor. , 

Colectivul Muzeului Militar Central vă urează aceeaşi fructuoasă 
activitate pe viitor, dedicată educării patriotice a oamenilor muncii din 
patria noastră, pentru formarea omului nou, constructor activ al socie
tăţii socialiste multilateral dezvoltate. 
: . 

Dragi colegi, 
Stimaţi tovarăşi, 

ŞEFUL MUZEULUI MILITAR CENTRAL, 

General-maior CONSTANTIN ARHIP 

LOCŢIITORUL ŞEFULUI MUZEULUI 
MILITAR CENTRAL, 

Colonel EUGEN CRINTEA 

SECRETARUL ORGANIZAŢIEI 
DE BAZA P.C.a. DIN MUZEUL 

MILITAR CENTRAL, 

Lt. col. dr. CRISTIAN VLADESCU 

Regretînd că nu pot fi în mijlocul dumneavoastră la această sărbă
toare a Muzeului constănţean, vă cer îngăduinţa de a vă transmite un 
salut călduros, izvorît din inimă , în numele tuturor slujitorilor Muzeu
lui de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca . 

. Situate în colţuri deosebite ale ' ţării, cele - două muzee ale noastre 
sînt unite prin vechi şi trainice legături de prietenie şi colaborare. Ele 
sint unite, mai presus de orice, de slujirea aceluiaşi ideal, a aceleiaşi 
cauze: idealul şi 'cauza adevărului istoric, al păstrării şi îmbogăţirii 
patrimoniului istoric naţional. 

Meritele Muzeului de istorie naţională şi arheologie din Constanţa 
pe tărîmul cercetărilor ştiinţifice, în domeniul conservării ş i restaurării 
monumentelor, pe planul unei muzeologii ştiinţifice şi cutezătoare tot
odată, sînt prea bine cunoscute pentru a mai stărui, aici şi acum, as~a . ____ '---:f 

~~~.~~--- c U' lI\ l r ,; \. \ 'Q \ t :.:) ~Hl L " 
I \ J _ .. .... .. .. 1" ~ f 
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lor. Se cuvine însă şi o facem cu cea mai mare şi mai autentică 
hucurie - să le aducem omagiul nostru de 'Cercetători şi de muzeo
grafi. Şi 'Se mai cuvine să însoţimacest omagi,u de un gînd pios închi
nat memoriei acelora care - de un secol încoaee - au trudit pentru 
acest muzeu, construind cu răbda", împunătorrul lăcaş, de ,cultură şi 
ştiinţă pe care cu toţii îl CUn oaştem . 

La .'cei 100 de ani de existenţă a Muzeului constănţean, colectivul 
MuzeulUI napocens de istorie vă urează cele mai mari succese în munca 
dumneavoastră nobilă, plină de frumuseţe şi de răspundere. Fie ca 
muzeul constănţean să se afle întotdeauna în primele rinduri ale pro
fesiunii noastre ş i ca viitoarele momente sărbătoreşti pe care le va trăi 
să-I găsească pe trepte mereu mai în?'!te. 

tn numele colectivului Muzeului de 
istorie al Transilvaniei din Cluj-Napora 

HADRIAN DAICOVICI 

Centenarul Muzeului de istorie naţională şi arheologie Constanţa 
reprezintă pentru colectivul Muzeului de istorie a Bu<:ureştilor un minu
nat prilej de a vă adresa calde feUcitări şi urări de noi succese în cerce
tarea şi valorificarea tezaurului istoric zămislit de milenii pe pămîntul 
dintre Dunăre şi Mare. 

Rezultatele remarcabile obţinute de muzeul acum centenar, consti
tuie împortante succese ale muzeologiei contemporane, dovezi ale inflo
ririi fără precedent a , spiritualităţii româneşti. 

Stimaţi colegi, 
Stimaţi tovarăşi, 

MUZEUL DE ISTORIE 
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECTOR, 

Prof. PETRE DACHE 

Cu prilejul importantului eveniment din viaţa instituţiei dumnea
voostră - Jubileul a 100 de ami de activitate muzeală ~a Constanţa -
Muzeul Banatului vă transmite u.n cordial salut. 

Prin munca de" zi cu zi a slujitorilor ştiinţifici şi administrativi, 
Muzeuf de istorie naţională şi arheologie " devenit o instituţie ştiinţi
fico-culturală de prestigiu, care desfăşoară pe multiple planuri o activi
tate muzeografică,recunoscu,tă. 

Expoziţiile, colecţiile sale îmbogăţite printr-o sistematică şi susţi
nută cercetare ştiinţifică. preţioasele exponate trecute prin filtrul restau-
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rării şi conservarll cu pricepere şi 'pasiune sînt admirate anual de sute 
de mii de vizitatori. Formele variate ale activităţii cultural-educative, 
publicaţiile lTIuzeului, sînt cunoscute şi apreciate unanim, ele adăugînd 
valenţe sporite minunatului tezaur al muzeografiei româneşti. 

Omagiului de preţuire a muncii desfăşurate de halrniOlll colectiv al 
muzeului dobrogean, Muzeu). Ban-atului din TiIni.şoara îi -asociază, 'cu pri
lejul acestui înălţător moment, urarea ca acest ~.şezămînt să menţină 
aprinsă făclia dragostei de ţară şi a mîndriei pentru realizările Româ
niei Socialiste. 

FLORIN MEDELEŢ 
DIRECTOR 

MUZEUL BANATULUI 

.. 
Stimate tovarăşe Adrian Rădulescu, sdmaţi tovarăşi muzeografi, 

Muzeul căruia vă dedicaţi vocaţia şi energiile împlineşte 100 de ani . 
. O ciftă impresionantă, dar faţă de secolele, de mileniile cărora le sinteţi 
neodihniţi căutători ai mărturiilor, cărora le sînteţi auzul şi glasul prin 
care ele ne vorbesc nouă şi v ii torului. Veacul acestei instituţii este 
virsta tinereţii. Toată cinstirea şi ·toată preţuirea noastră pentru tezau
rul de istorie, ,civilizaţie şi cultură strîns cu migală, cercetat cu înaltă 
ştiinţă şi oferit miilor de vizitatori cu o genemzitatecumpănită de grija 
faţă de patrimoniu, dar şi însoţită de conştiinţa nevoii de a cunoaşte 
a celor Ce păşesc în muzeu. Ope"" pe care o constirbuiţi ori la care par
ticipaţi este grandioasă: ea se străduieşte să redea umanităţii dimensiuni 
încă nebănuite ale genezei şi traiectoriei civilizaţiei româneşti, i.mpunîn
du-i fără drept de tăgadă, atît aria geografică cît şi atitudinea valorii ei. 
In fiecare clipă Muzeul de istorie naţională şi arheologie Constanţa este 
un argument politic, în fiecare an este consemnu,l continuităţii şi ascen
denţei României, în fiecare secol este mărturia eternităţii unui popor, a 
unui spirit şi a unei fiinţări - România. 

Cu bucurie, Revista Muzeelor şi Monumentelor participă la sărbă
toarea inceputului celui de-al doilea veac din cele nenumărabile ale 
acestui muzeu naţional. 

COLECTIVUL REDACŢIONAL AL REVISTEI 
MUZEELOR ŞI MONUMENTELOR, 

RedactoT şef J 

dr. LUCIAN ROŞU 


