
CUV1NT 1NAINTE 

Prin culegerea de faţă punem la îndemîna iubitorilor istoriei oraşu
lui nostru cel de al Vl-lea volum al publicaţiei Bucureşti. Materiale de 
istorie şi muzeografie. Acesta însumează rezultatele preocupărilor colec
tivului ştiinţific al Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, căruia 
i s-au alăturat, ca şi la volumele precedente, specialişti în domeniul arheo
loqiei şi istoriei de la facultăţile şi institutele de cercetare din Capitală. 

Reflectînd în mod nemijlocit gama largă a problemelor de muzeo
logie ce preocupă colectivul nostru, volumul se prezintă ca o culegere 
de studii, comunicări si note privind multimilenara existenţă a societăţii 
omeneşti pe teritoriul de azi al Bucureştilor. 

ln sumarul acestui volum apare, pentru prima dată, un nou capitol, 
intitulat „Cercetări arheologice", care cuprinde studii elaborate pe baza 
săpăturilor arheologice din perioada anilor 1965-1967. Astfel, valorifica
rea cercet&rilor arheologice ale muzeului, realizată pînă în prezent în cele 
două volume Cercetări arheologice în Bucureşti (1963 şi 1965), este con
tinuată în capitolul amintit, integrat anuarului Bucureşti. Materiale de 
istorie şi muzeografie. In felul acesta. se realizează o lucrare cuprinzătoare, 
care reflectă în mod unitar cercetările privind evoluţia societăţii omeneşti 
de pe teritoriul oraşului Bucureşti., din cele mai vechi timvuri pînă în 
zilele noastre. Continuăm totodată tradiţia revistei Bucureşti a Muzeului 
Municipal, apărută între anii 1935-1937, în care erau publicate studiile 
privind istoria oraşului, indiferent de epoca pe care o tratau. Datorită 
acestor modificări volumul este organizat pe patru mari capitole : 1 -
Cercetări arheologice, 2 - Studii de istorie, 3 - Materiale de muzeo
wafie, 4 - Comunicări - note - recenzii. 

Tematica materialelor publicate, axată în principal pe istoria Bucu
re.~tilor, abordează o varietate de probleme, unele dintre ele prezentînd 
importanţă naţională. Astfel, studiul „Cercetări arheologice la Cernica" 
cuprinde date valoroase privind epoca neolitică în Cîmvia Română, iar 
cel consacrat săpăturilor arheologice de la Băneasa-Străuleşti desbate di
ferite aspecte ale continuităţii locuirii a.utohtone în această zonă ; se 
publică pentru prima dată însemn6rile cronicarului Grigore Andronescu 
despre vechea gospodărire a Bucureştilor ; se tratează numeroase pro
bleme privitoare la istoria culturii, la dezvoltarea administrativă şi edi
litar-urbanistică a oraşului etc. 
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Volumul îşi propune să popularizeze prin cîteva articole de mu
zeografie obiecte valoroase din colecţiile muzeului. 1n ultimul capitol au 
fost concentrate comunicările expuse atît în cadrul ciclului Muzeului de 
istorie a municipiului Bucureşti, cît şi unele din temele prezentate la cea 
de a IV-a sesiune ştiinţifică a muzeelor, din ianuarie 1968. 

Rod al unei intense activităţi de cercetare, volumul al VI-lea al 
publicaţiei noastre Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie contri
buie la lărgirea şi adîncirea cunoştinţelor privind istoria Bucureştilor. 
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