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Muzeul de i<lorie a municipiului Bucureşti irulitu\le comple:d, a\it 
datorită sferei !ar~i de aclivită\i şi preocupări menite a cc...,.,ta, stringe, 
co"""rvaşi valorifica patrimoniul bunurilor materiale şi •piri\uale refe
riloarela multi..,.;ularalotoriea Bucureştilor, cîtşi prinuniUl.µleanexil 
(Muzeu! Pompierilor, Col.,,ţla Maria şi Dr. Gool'!le Seveceanu, Expozi\\a 
denumismatici. Cole<:ţiHdeart.torientală)-sauafiliate(MuzeulC.l.fi 
C.C. Nottara, Muzeul prof. Victor llabeţ, Muzeul prof. Ghool'!lhe Mari
nescu, Colec\ia de art.i comparată şi Muzeul G. Bacovia) pc care le ad
ministrea<ă şl coordonea<ă -a !mplinit !n 1971 ojumltatedevcaede 
lalnfiin\are 
lncci50deaniîn"'*'•Lrallperllbojul existen\eisale,muzcul aparcurs 
un drum lung, pundatde•UCttSe!mportantedar ~ide greutăţi inerente. 
lntr-un anwnit sens dezvoltarea sa reflecUlnsăijiviaţa oocia\-politică şi 
cul\urah1 a Capitalei ~ chiar a 1J\ni. Dacii ln primul deceniu de activitate 
-conotituitunpatrimoniucareaputut 5ervicabazlladeschiderii,la 
22 noiembrie 1931. a primei ""poti\ii permanente, !n deceniile urmă
toare el $i-a dezv<>ltat continuu activii.alea devenind o 1nstitu\ie cunoa
<"Utll~i apreciatll alîl !n ţarAdl $l1nstrAlndta!e 
Muzeul de istorie a municipiului Durureşti !şi are lnc-eputul ln hotAt1-
rea Consiliului Comunal al primăriei Bucu~tilo1· de la s ftt}itul !unii 
iunie 1921 dnd-primarul deatunci-Gheorghian, a propus infiinta
rea unui muzeu comunal. Referindu-se la această hoUrlre. N . Iorga scria 
!n ziarul N""mul Horn4""se din I iulie 1921: „Muzeul va fi Ol'!lani<lll 
~i condus de o comisiune din care vor face parte şi un membru al Aca
demiei, see\ia istorică, un membru al Comioiei monumentelor i5\ocice şi 
un membru al Llgel Culturale" „. El va li ,. nu numai un loc unde se pot 
concentra, suptobunăingrijire,luCTUricareallfcloerisipcscşisedi.o
lrug, nu numai un mijloc de a iniţia pc •triin U$0!' ln ceea ce a format 
originalitatea unei civiliza\il di•~te, dar $i altceva - Va fi, intr-o 
epocii. în <ar1' totul e tn funcţiune de cultura ce vom şti să ne clştisăm 
$! mai al.,. să o rllspindim larg în muele populare. $i un complement de 
realiUl.ţl pentru illl!\rue\ia "'°larA $i ~ingura uneal tă prin care asupra 
cla..,lornecultivatelrecutulWpoatclntindeinftuen\alui,lnvll\Jtoare 
ţi !năl !Jitoare"' - Aceast.i nobilă idce, această valoroasă iniţiaLivlia înfiin
\lrii unui muzeu al Bucure,ti lor, a fon primitll"" inlere$ de populaţ.ia 

Capitalei. Lipsa mij\oocel<>r matcdale, ine:><islen\a unui patrimoniu, a 
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determinat ca in•tituţiadnu liin\ozede•ine1\Atătorimediatdupă luarea 
hotăt1rii, primăria organitlnd prin Dire<"\ia culturali, str1ngcrea colec\i!
lor. Paralel cu aldtuicea patrimoniului prim&ria are 1n vedere ' i g.b! · 
roa unui loc.ol ad.,,,vat, vizate fiind ca„ din Calea Moşilor !!5, Ca„ 
Assan, Ca11a Moruri din Calea. Victorie! 117 'i mal t!~iu Palatul Cre\u
Jescu . Deoarece unele din &<:file Imobile erau incluse pe lista monumen
lclor istorice (c~. Ca ... Moruri), Comisia monumentelor Istorice a insistat 
ca prim•ria „ atribuie muzeului respeNiva clădire, a~ cum re~u\U. din 
p roeesul-veri>O.l încheiat la f"din;a din W octombrie 1925: „Tot a.tfe\ 
ne vom adresa primtriel Capitalei pentru instalarea Muzeului Ora.şullli 
U ucureşli"'· 

lncep!nd cu anul 1926 preocuparea pentru stringcrea col.,,,\iilor ~i con-
1lituir<'ll patrimoniului este mult \Argilă, primăria adn.">!ndu_..., popu
la\ici Capitale! prin presll. şi pe alte căi, invit!nd locultorii Bucureşti!or, 
al ţirii,sl donczeacelevestigiicare5ereferalalstorlao"'fului.Tntr-un 
apel publicai ln ziarul Rea!iraru din 10 martie 1927 se spune: „ln do
nnţadealnzestraC.pitalacuun mar<> muzeu care să fie imaginea vic\il 
din trecut şi prezentaBurureştilordl. prof.Anibal Teodorescu, prL"na rul 
Muncipiullli Bucufe1li a lan.al un apel elitre toţi retl\ţcnii, „ ofere 
""""tui mare •2llmlnt fotografii, otampe, schi\e ,i orice alte obiect.I! 
"'prezenttndll.'l!""'te sau momente din trecutul Capitalei. Toate obiectele 
vor purta p\4eu\e cu numele donatorului. Mu•eul \'8 avea şi o mare 
bibliolecl populara, astfel dl.., prime.c donaţii .fi pentrn bibllotecA" '· 
ln aceeaşi publicaţie tn numlinll din I aprilie 1927, oe arata cil „Ideea 
unu\ muzeu municipal (a fost) prlmitli cu multll îruufie\ire". ln conli
nuare tn arlicol ae amtă cli Servieiul cultur1<l al prlmAriei a adunat pre
\1oue date istorice iar """"'lările au dat la iveală "'1:Uitate fn.ictu<>ase•. 
Anul 1929 poate li socotit ea un moment crucial ln dezvolt.o.rea Muzeu
lui Munieipal el reprezentînd ali\ încheierea unei etape d~"<.ioive !n con
stituirea patrimoniului ctt şi punctul de pleca re !n organizarea expo
ziţiei pemianente. Astfel, La 9 ianuarie 1929 .ehOtă!'e11e infiin\area unei 
oomisii de recepţie a tab\wrilorfi obiectelor ce.se cumpără pentru do
tarea mu•eului comunal'- Prin lnliin\area acestei comis.ii, lormal<l din 
Anibal Teode>rescu fi Mihai Berceanu, se asigura o sek'Ciare riguroui 
a obiectele>r, includerea !n patrimoniu a unor piese repr,..en\ative. ln 
acelaşi timp constituirea comisiei este o dovadă a in!Cresului •porit al 
primăriei pentru CTellerea patrimoniului, prin cumpărare atrllglndu-se 
noi obiecte valoroase in colecţii, creseind ln acelaşi timp colnteresa,..,,. 
altor po51!50rÎ de valori muzeistice. O rontribu\le de seama le comple
tarea fondurilor muzeistice a avui donaţia Iul O. V. Rosetti din iulie 
1929 care a <>ferii primăriei,~ cum precl•ea>A decizia de accep!Jtre, 
·"·estigillel<>Calnicilorceau populatmeleagurlle bucureştene dela •rlr
fitul epocii de pi•tri, plna la cucerirea romana"•. Aceasti danie fAcuUi 
„fArliniciopreten\ie",apututeonstituinucleuldebazăa\oecţieipre-
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istori"" a muzeului municipal. Un ah pas important pc drumul func
\lonliril des.ine sUitlitollre a instituţiei l-a repreu:ntat numire;> lui D. V. 
Rooe\\t prin Decizia Cons.iliului comunal al municipiului Bucureşti 
~!00115926 A din 25 august 1929 ln calitate de consilier tehnic cultural 
avlnd ca atribuţii otrtngerea !ntregului material achiziţionat pentru mu
zeu în vederea inventarierii şi ca\alogirii lui'. Consiliul comunal al 
primAriel municlpiulul Bucureşti a oferit pentru adăpostirea patrimo
niului, "parte a spaţiului imobilului din calea Moşilor 115, unde o-a 
organitat o exp<».i\ie cu materiale arheolosi"" rezultate din dpdturi . 
Dar spaliul acordat mu•eulul, aşa cum "" subliniuâ !nit-o adresA din 
17 dec. 1929, era nelnc~p~toc „am tlmp cit reuul camerelor sini folosite 
de un &lujbaş al Muni<ipiului. Dindu-i oalt.ll. locuinţ.A lntr-un Imobil al 
comunei. Muz.eul ~i_,,_r g.bi o mare extindere" ~. Con•iliul romunal. ln 
fron\c cu Dem. Dobreocu. a ln\eles n""""itat~a arordlirii unui local ad~· 
val ln care Muzeul municipal ol""'fi p<>a.\ă asigura. a\ît conservarea patri -

~~~1;:~ ~J:it ;,:-~a~=i ~~~d,!;:~ ţ'i~o~:;n\e17--8~:~u"!e~~ i~~~ 
Tic -earead.!.pmtise p!nA atun<i Dircc\iaServiciului Sanitar,c•te atri
buită mu:teulu i. Ziua de 10 ianuarie 1930 marchccl o nouă c\apA pe 
drumul afinnArii muzeului munkipal. Printr-o decizie primari•l~ .., 
in'llituic o Comloie şliin\ifică compus6 din N. Iorga, I. Andrieşescu, Radu 
R<»elli, Constan\in Moisil, Virgil Draghiccanu, Ana Lahovary, eare a''ea 
ca atribuţii întocmirea unui proiect de organizare şi administrate a Mu~ 

zeului municipal, stabilirea unui buget de venituri şi chehuieli fi avi
zarea asupra tuturor misurilor pe care le crede nece"'1"e pentru buna 
func\ionare a in•titu\iei •. Comi•ia, oriclt s---ar fi strll.duit ""i oe o eom
puncau. nu putea rezolva toate problemele curente,"" fiind rna.i de
gnr.bă un organ con.ultativ Munca curent.li., activitatea operativ!, tre
buia dusA de un colectiv permanent eare lncepe $i el d se închege 
t,..,ptat. Am amintit de D. V. R°"'ttl căruia l·a urmat la 10 ianuarie 1930 
Al. Mcunicr. ga1'd;an $i om de ""rviciu, iar la I martie acelaşi an C$\C 
numit primul custode ln pe'"'°"na lui !\drian Maniu care ave<i menirea 
dca scocupade11C<:\iaartisticA. 
Fi~le acest pcrwnal era insuficient, ci IAclnd ou greu fa!~ .,.reini\or 
utfel că in•tituţia progresa lent $i avea dificulUiţi mari în dezvoltarea 
muzeului mal a!C$ că nici mijloacele materi~le nu """" îndestulă\oare. 
Ace•tnrgreutAţi legatedeperwnal li se puneln partecap.!lt la 24martie 
1931 dnd prin deci•ia 165S-l600 A pe lingă Comisiunea 'tiin\ifică in
stituită ln ianuari e 1930 se lnfiin\eaz! un Comitet admini •trativ $ide 
achiziţii compu• din Ath. Simu. lng. C. Orghidan, J. Pincu $i dr. 
GcorgeScveroanu. avlnd ca dir~toractiv al comitetului fi al Muzeului 
municipalpedr.Sevel"1'anu '". 
Constituirea acestui comitet şi numirea dt. G. Seve1"1'0nu ca d;rector a 
marcatsrîflilul perioadei dcorganizareadminl$lra!ivă a muzeului, a dol 

;+J!: E~~:~:!~.~~E~'.~:::.::ti an con<m-. 1<m.M.1.M.n1 

:,,::1ton11 Ca"'~"°I 4J Muol<ipl1•hll thl"""'IU, a n XXIX (I!r.lO~ nr. 3. dln 19 la

• lbi<l<"'· a n I.V] (•!j31) nr. 14 din ~ apri lio. 
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!JUtitu\iel ""rtitudinea existenţei fi R stabiliti'i\ii ~i-a deschis largl ,,..,.,... 
pective de vilt<>r. Numirea dr. Severeanu, care va sta !n fruntea muzeu
lui timpdeaproape8ani - personalilatem.armnti'iamedicinii rom.fi
neşti dar !Ol alltde <'IUH'.>Seut numismat fi rolecţlonar. a fost o fericiti'i 
a!egere. ln noua organizare Muzeul atnceput sldesf"°""reoM\ivitate 
pr<>digioo..sl <:are a cuprins fi alte domenii deci\ arh.,,,l<>!(ia. Astfel ~ 
luat fiinţl secţia numismaticii şi medalisticii, $e<:Jiunea d<>CUmentelor, 
b...,.Jclor şi urbanisticlial clirei!nC"Cput l-acon1ti tuitvcderiledinveehiul 
liucu~ti. De asemenea oeeţiuneaarti•ticA a fost roorganizati'işi !mbo
gliţitt. Prin numi""' unui secretar - arhivar al muzeu!ui, ln persoana 
lui Geoll(e D. Florescu. s-a lnccput ţinerea unui inventar la zi. a•lgu
rarea corespondenţei. studierea veehilor hrisoave etc. Dispunlnd de per
sonal competent, cu experienţA muzeograficA, la rare trebuie lJ a<Uu
glmsprijinu! aoordatde primărie, după cetn 1930au fost expllM: pro
vi:roriu unele colecţii !n casa Moru:tl din C..le3 Vietoriei 117, din pri
mba,..şi varaanulul 193i set.....,..laorgani.are. peprincipii mai largi 
acxpoziţieidebază.„El<punerealnmu:reu-sespune!nraportulpro
zentatdedir. G. Severeanu la~inţadin aprilie 1931-sevaface 
dup4oanumiti'inormt.cllutindu-aifiecarosec\iune51irepre:tlnteo 
desf~urare fie a evenimentelor istorice, politice, sociale, arheologice şi 
artisli"" de aşa naturi. lndl pentru.,.,; ce vor amenaja secţiune3 să ca
pete loate datele necesare dezvoltării ramurilor mal •u• amintite"" 
La 22 noiembrie 1931 sălile Muzeului munleipiu!ui Bucureşti se deschid 
pentru public. Inaugurarea are loc ln pretenţa lui N. Iorga, prim mini•
tru, _Dem. I. Dobrescu :-- primarul CapiWel, C. Hamangiu. ministru! Jus
h\1e1, Gh . Corbescu Şl Emil Pet~u lc,.ti prim.ari ai Capitalei, Radu 

~7~\·er,u~~:'~~t ~r>,;i:e1!:li~~iu1.::rgc~~;~~ro;a"'s;~n!''. 
„Un muzeu nu este o simpUI. adunare de d<>CUmcnte nescrise, ei - aşa 
cumaspusdr.Severeanu-oşroalli.Şcoalaoameni!orm.aturişiaoa
menilorne!nvă\a\i,şroalaşiaa""loracari cautli.,.,vadinroloş.ideşcoa!a 
cea m•i vie". La rindul &liu directorul m"2eUlui, dr. G. Severeanu oub
linia că prin inaugura""' muzeului „.., dA cetăţenilor po!lihilit.atea de a 
admira frumosul, de a cunoaşte istoria oraşului. de a lnvăta multe din 
evenimentele petrecute de la cea dintli aşezare romAnea<cl pe meleagu
rile Bucureştllor de a.Ul.zi şl pină la întregi...,,. neamului, prin expu
nerea de obiecte, imagini fi documente. ce se gAllCSC în colecţiunile mu-

~:~~; :i.,.,"j":·~::t~~ ~le~iu~~~~. clemente necesare dezvolti'irii cul-

!n continuare. Dr. Severeanu aratl ci programul de activitate al Comi
tetului de direcţie este „de a fa"" din muz~ul municipiului o şroa!~ care 
s.i fie viziuolă de to\i ""ti'i\enii, adresindu-sc mai cu osebire 5<:0\arilor şi 
licieni!or, clrora.ledă pMibilitat..a de a-şirompleta instruc\iunea şicul
tura prin cunoaşterea obi.,,,telor expuse""'· Cu prilejul inaugurării expo
:<i\ici permanente au fost amintite ti penoanele care au donat obiecte 

~~~,,dL~/~1:. dJ,;3~-.~1~:';;;' (,,,.nuoaio) • dr. Se,--.nu la re<:Un\<o 
::;::..:r:_"''"' """'"luilllu•ltl)M1'.lu!llu<u„fll!nA•«""'ldin~no;.mbri<lnl 
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valoroase muzeului : R. Voin....:U. Maria Glogo\•eanu, Ana Lahovary. F.liT.~ 
Su\u, Martha Bibe$cu, J. Pincu. ing. C. Orghid.an, G. Scvereanu f.n 
Dqiaveaunpa\rirmmiuiMUficientaredacomplen cvolu\ieaoocie
tAlll bucu"'flene 4i nici nu bo:neficia de o tematld ştlin\irid de an
Mmblu - rxpo:zi\ia rep=enta u realiu..., r-emareab!IA pelinia cultivArii 
drn~tel fa\4 de istoria celui mai "''"'' onş al \Arll. 
!nperioad.aceaurmatinaugurAriiexpcni\lel,paralclcu activi1a~d" 
.,.,..,.,1.are.dcpi1tarefico"-"'rvan!ap&trimonluLul,cole<:tlvulmuU!ului....,. 
ingrijilfidepopularizare.den1ragenoaaunulnurnAr sporitdc.,,[zlta1nri. 
Dindu-$! $Cama ci programul de ' "izilare era toarte redu1 .,don cau>J& 
ll~ldc))el"$()1'al",filndd<"S<:h\1 publlcululdoardumlnicile şl!nsărbll-
1ori\elegaleln\rcorele 10-13. rondu.,..,..... muzeului. oonşUentA .. demn
nirn culturali pc ca.., o are un muzeu - mai al..a pentru tineretul 
şoolar. şi !nlr-aoc\Aşl timp bucuroşi de a contribui la «luca\ia arestui 
lineret,slnll'mladi$pOZl\tadiiwtorUor~ldordinCapitalilnori<'CZi 
de lucru, !ni"' or<'fo 10-13 şi 16-18" - $C $punea !n ad,...,. catre Casa 
şcoaMordin2dec.l931". 

Dup.li 1931, ln condi\iile creşterii numirului Mlaria\ilor. a 'lpOririi ore!.,,
de vizitare şl ln zilele \ucrll\oare,,.; a populariz.irii Intreprins... numărul 
vi:titatoriloraere5<'Ut<:<>nlinuudela3901nl93lllaproape 4 0001nrn35 
tlla52:Jll!n!939. 
Muzeul - oonducetta 511, OOO<'<"P"'i judicios activita1"11 urmărind reali
zarea tuturor laturilor impuse de un muzeu modern. (I imbina..., Intre 
munca de cercetare, depistare. conservare $i valurificarea patrimoniului. 
Analiztndu-.., acesteprobll'meinComitetul de direcţie din 8 aprilie l\131 
.., ajunge la rondw:ia cil. ,.roadele ,1iinţilice fi cultur;1.le ale muzeului 
nootn.tarputeaficup~nţalndeplinite"deorevi•t.ilipublicat.iliodaUl 

pc an care ar da pos;bilitale Mw:eului municipal sA-şi ia locul de d
petenie prinlre l'-"'le manif.,..Ulrile ştiin\lfice. culturale şi artistitt". 
Acestdezidcno\a foot realizai patn.tHni mal llrziu. odat.ili cu «litaroa re
viţtci „Bucu~li". 

Colc'Ctivul mw:eului - care !n 1113\ler.> compll!din 1 pcrsoane d;n care 
5 pcrsona\ de 1po.-ciall\ale. s-e otrRduor sol. f ie p...,.,ent !n viata culturală 
R Capitalei ,i chiar a \Arii. participînd la organizarea de expoz!\ll, cf<:'C
tulnd r:e=t.ilirl. 1u.o\inlndcomun1c&ri fi oonferln\e. Altfel au fost orga
nizate expcni!l! ln 1935 - ""ocazia l.i1~ii Uucureşli!Qr !n localul din 
B-dul l.ascir Calarglu 21 (azi An.a lp.itescu) oon\inînd oovo1u~. stamp;o. 
J!rf.Vuri, picturi. Comitetul de O<J!Rnitarc fiind aldlult din C. C. Giu,.....,u. 
K BuC1.1\a şi picton.tl E. Slocnescu. ln clldlrea muteulul,lnaoceaşi pc
rioadJ., S-<11 oriranlut o c~po1l11e de Interioare de epoci. 
ln iulie 1933 pe Ung! muzeu a Luat !1in\i ţi Pir141ooteea municipiului. P,. 
adn_'Sl.direciicl mu:reului municipal din 9 iulie, prlneare 11e propunea 
casa amiral Ur38nu ca sediu al pln•oolecil. Dem. I. Dobttocu, primarul 
deatunci,.,,riaunnltoareartt0lu!lt:„Scaprobl.ca"'1.'le!nfiin\eze 
PinacotecaMunlciplului" lf. 

~Aril. M.lM.I~ ~ 111:11. Ad,._ d.ln 2 d~ lj:JL cli- C.... S-1~1« 

: ::::: =~~~:,::.~~~~~!!.::!:; l1::~!i~ Hm 
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ln.,.,.,..ceprive,tepopul.o.rizareAmuz..ului,arolecţiilor şi i•toriei om
,ului, !ncA la şedinţa Comitetului de direcţi e din 17 dec. 1931, s-a hot!lrl l 
organizareaunuiciclu deronferi n\e 
Oalt.ăactivit.o\cdina""a'lăpcrioad'-demniderelevat - estepreocu
pArea de a oucprindc traruformirile din oraş, precum şi !nregistrarea pe 
pclicu\âacuelorve<:hi.Mu2"ulalntratlnpooe1iaunorvaloroa5e foto
grafii - de o cxcep\ionall importan\~ lUi - fie _direct prin an.o:aJai:e~ 
unor fotografi do renume - în opecial Ebner - fie soHcttînd pnm~nei 
fotografiileca..,]orsupu...,demolirii 
Ikşitntr-unritmma!lent-patrimoniulmuzealac-rescutcontinuuprin 
depistări, <:<..>r""t.ări de teren. prin dons\il şi aclti•iţ.ii. Astfel, de la 85! 
obiecte!n193\s-aajun1 la3200!nl935,i la4330lnl940".Princer• 
cet.ărilc ln treprin5e, prin publico.ţiile editate şi valorile •eumul.o.tc, acti
vitatea muzeului !ne<>pe să fie eunoscutl $i apredntl atît !n ţard ctt şi 
peste hotare. Crq\crea p;otrimoniu\ui, lărgirea activit.ă![i e•te !nsă stin
ghcrit.ă şl chiarfrln.at.ă derondi\iile materiale lnauficiente, de lipga unor 
ateliere şi !aboratoa..,, a unui numir corespun..ator de speciali$ti. c ... „ 
Moruzl-sediulmuzeului si alexpozitleipermancntc-deveni5eneîn
cApătoare.!nplu..aveauninaintatgraddeinsalubritate,uzurişidegra
da1'f! .. ,UM. din ease!e publice din Bucure'ti aflată In cea mai rea ' i se 
poate zice ruşinool<l otare• ia cum ocria E. Bueuţa, !ntN'.I ..,,,.;soare la 
23oct. l9J6.ln aceasUisitua\ieconducereamuzeuluiafâculdemer1urile 
~:; .f.:'u~t~t =rarea şi ,...,.taurarell easei Moru•i şi atribuirea mu-

l.a 14dec.1939primăriaaincltirintpentromu•euimobiluldin slr.Ştir
bei Vodă 3~ - proprietatea Valentinei BuWugan. iar !n t<><lmn• lui 1940 
opart.edinrolecţiiaufostdepo:zitate-totintr-odMiredepeŞtirbei 

~~~adi!7 c~~r~to~:;'';7~rol din noiembrie şubrezi.., si mai mult 

Abia ln 14 ma1'\ie 1941 - după numeroase intervenţii - primăria alri
huia muzeului fo•I~ casa Ccsianu dm Calea Victorie[ IS! unde a !o•I 
adu.t!ntregulpatrirnoniu'". 
Consecinţele celui de-al doilea război mondial au IM! ,...,.;mţi\e din plin 
şi de muzeu - ca 03 Celia.nu fiind rechi•iţionaUI. pentru spital. C<Jlec
\1i\c s!nt lmpachetate f l ~trlnse 1n dteva camere. Activitatea a fost 1tin
J~it.ă şi de prezenţa !n imobi l a unei unit.ăţl moto-germane. ln 1944 -
dm cauza pericolului pe co.re-I prezentau bombardamentele. piesele e<>lc 
mai valoroase slnt cvaeuate ln comuna RuniC'-Dolj unde au ritmu, parte 
din ele, pînd lnoctombric 1948. Evacuarea ln comuna Raznio. precum şi 
desele ..,,himbaridintr-unlocal!naltu\aufăcut""patrimoniul - !n1(>e'
cialarhe<1logk-daiba,Joartcmultdc 1uferit" 

Adev.!.I1lta menire a mu•cului a putut fi !MA !mpliniU abia ln anli pu
lcrii popularo, eînd institutia a cunosctit pre!aceri •tructura!e detcrm i
nate de noua orientarea mu•eologlel !n lumina concepţiei materialismu-

" 1bld•„, DoMrl9'U. 
"Orii!nalul><ri"'""U1nAri>.ld.l.M.l\„r>t»arl!l:l8. 
" Mb. ld.l.Jd.lL, ix.r l<JU, Nota M •••'•!do din •• marUo 11»1 
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luidialectie ,iisloric,de\ran$fonnăr:ileln""'i•t rateln haza ~supra<tru.,. 
luno sodeU\ii. 
Bazindu-şi activit.otea pe noile principii muzeologice, definindU•$l seruiul 
şi conţinutul pn:ocu~r:ilor !n conformitate cu cerinţele moj<>re ale ep<>eil 
pe care o l~im. benefidicd de •prljinul <>rganel<>r l<>cale de partid ~i de 
•tal, avînduigum\eoondi\iilema\eriale corespunzltoare, mu...ul muni
cipal - denumi t un timp Muzeu de arhoologie $i i•tor:ie a Bucureitil<>r -
a devenii un centru activ de cercetare şi documentare, un mijloc impor
t.;ln\ dccun<>aşten: ş i difuzare a multi"""'larei istorii a Capitalei 
lnperi<>ada 19f~l946preocuparea~'$Cn\iallaoole<:tivulu!af01>t \'Cri
!icareastăriişievldcnţeiobiectelor.studierca,sele<:tarea,ip""'!l.li...,,.expo
natek>rpen\ruviitoareacxpoziţie.lnc!dinl946!nceplucr4riderepa· 
raţii fi amenajări, IC conle<:\ionează mobilier pentru organizarea expo
ziţiei ln Calea Victoriei 151, la lnC<'putul anului 1!14!, !ncepînd chiar 
etalarea obi..,lelor. „C!nd totul ero.pus !n ordine şi aproape bine aranjat 
pentru inaugurarea expoziţiei, în urma înţelegerii Intre Ministcro! mi
n~lor Ji petrolului, Ministerul artelor şi Primiri~ Capitalei, muzeul a 
!0:&tmutat!n.şo.e..ua Ki1Cleff3-\""8lu1Muzeuluideart.Ana\ionall"'. 
ln ,,,...aua Ki1Clef! - !n •pa.ţiul arordat. s-a amenajat o expori\ie d~ 
proporţii reduse care a putut fi viziUttA între li 'i 30 iunie 1948 dnd 
afos t!nchlsllpentrurenovan:adldirii 
lntruclt Ministerul chimiei 'i petrolului fl Mini•lerul artelor nu ~i-au 
respecta\ promisiunile !Acule cu ocazia mutării din Calea Victoriei 151, 
pr:imAria Capitalei - 18 repetote!e 11esizări 'i in\erven\ii ale condu""1l 
muzeului, reintrll!npo..,-.iaca.ciCesianu ln 19~!. 
lncettarea de ...,,.menajare a expo>.i\iei în 19'8 ln ICdiul din Calea Vi.,. 
\oriei 151, co. fi miniexpoziţia dm ~-'· Klsele!f au do,·edil dl p~trim<>
niul esle Incomplet f i unil.otera!, ci\ el are mari lacune neputind M:Operi 
perioade f i evenimente de o deosebiU importanţa pcntro ist<>ria Bucu· 
reşlilor. A""5\ lucrueracu atlt mai evident daeă ac avea !n vedere noua 
orienlare muzeo\o~icA potrivit l'lreia era nece,..ri p=entarea rornuni
ti\iiomencşlidepetcril<>fiulCapitaleidincelemaivechitimpur:i-pină 
în prezent. 
Colectivul muzeului era conftient ei1 numai printr-o largi acţiune de 
sporireapatrimoniului-pcloatc căilefipr:in toate mij\<>ace\e-şi 
\inîndseamadc n""""itiţilci!ustrir:iicorespun<ătoareatuturorprob!c
me!or şi evenimentelor importante, poate as.îgura redeschiderea muzeu
lui,acxpozi(icipcrmnnente 
Nwnăro! fi valoa...,,. obie<:tel<>r intrate [n mu:tCU !nanii 19'8-1955 sini 
o griH.oare dovadă a preocupArii pentru îmbogăţirea continui a patri
moniului cu piese- unele din ele -de importanţă na!ională. 
A.tfel la 30 de<:. 19~7 au fos t achioi1imu1te dela Intrepri nderea Djabou
rov 802 stampcdi lerîte, gravur:i, Jitog.,.lil, hAr\iavlnd ra aut<>rl, printre 
alţii, pc Ralfet, Bouquet, M.o.yer, Lancelot. Wullner etc.~. ln perioada 
aprilie !!M8 - iunie 1949 au f<>:&t aehizi\iona\e piP1C muzei!itice în va
J°"re de aproape 5 milioane lei dintre"""" amintim: un cea• d~ aur 
care a aparţinut lui Al. Ioan Cuza, albumul cu deacne ~l acuar<>le origi-

"'""''"'·°""*''"<! "lt>ld<„. 0.-..HHl.J-uh ... t.ldln:l'ldecembriel!).17 
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nale de Pre-Iio•i. sabia lui Iancu Jianu, proclamaţia de la lsla•. acua
rele de Szatmary, uleiuri de Grigorescu şi P. [oanid" 
ln patrimoniul mUZ<.>ulu1 intra ln anii urrniUori, dalorită •tnldaniilor 
dir<:<:torului Gh. Astancli, fi a rol..,tivului rondu• de domnia sa, impor
tantele "'hive ale N;ezămintelor Brinroveneşti şi ale lui Gh. G. Canta
cuzino (4272 d<>eumente). Sint procurate stampe şi gravuri din cunoS<'Uta 
cole<:\ieA.Corbu, piescdemobilier,obicctedecorativedeintcrior,textile, 
numismalicl,lotografii. 
Un aport remarcabil la completarea colecţiilor au adus Sl\păturile arheo
logice executate de şantierul arheologic Bucureşti lnliintat tn 1953 şi 
coordonat de Institutul de arheologie al Academiei în rolabo!'are cu mu
zeul nostru.CereetArileclectuatela Curtea Veehe, rolinele !ladu VodA 
şi Mihai \'oda, Ciurel, Crlngaş şi Dudeşti au scos la iveală importante 
vestigii ale locuitorilor de odinioar.li.ai a""'tor meleaguri, care au rom
p\ctat şi ltrgit cunoştinţele despre istoria veehe şi feudală a Bucu
reştilor. 

Existau astfel premize pentru ase trece la akiUuirea unei tematici ft.iin
ţilice la care •int chemaţi d lucreze, ln afara specialiftilor din mu•eu, 
cadre did.o.ctice din !nvăţjimlntul superior şi alţi spedalişti 
Bra una din primele ternalici car~ iluotra, pe baza ron"'p\iei materia
lismulu.i dialectic, proeesul istoric complex de pe teritoriul Cap1talei -
dmcelemaivechitirnpuri,pîn<\înpre•enl 
Pornind de la patrimoniul existent, tematica •ugera în acelaşi timp 
c.lilesprecareMseindreplecen:etareapenlruacoperireatuturor 9ro
blemdor pe care .,,. le-a indu• spl't! a fi pn.-,;cnte în e><pozi1ia pcrrna
nenUI.. Tran•pune""" in fap( a tematicii n.'Clama delmitivarea procesului 
de l'Wrganizal't! lncepul, crearea unei •tructuri administrative rorespun
!i:~are""=t~\elor ,; dotarea muzeului ru laboralor loto, atelier de 

Astfel ln anii 1956---1957 este mult lărgit penona!ul de specialilalc,.., 
numeşte un nou direotor ln persoana prof. univ. Ion IonBŞ<'U, se ron~ 
stituie ""'-'\ii rorespunz.!.toare li~'C<\rei orinduiri $0Ciale. Tot ln a"'asUI. pe
tioadă - în iunie 1957 -se pun ha•ele ••:cţiei ce avea menirea o.A.., 
ocupe de de•voltaroa Bucureştilor după 23 August 19H. Două eveni
mente ce au loc tn 1956 vin sil ronfirmc pl'<'OCUparea role<:tivului de a 
oieri publicului posibilitatea cunoaşterii valorilor din patrimoniu prin 
inaugurarea Expoziţiei permanente de numismaticl !n iunie, ln ela
diread,nB-<lulAnalp;\tcscu21 şiaColecţieiMariaşidr. G.Severeanuln 

noiembrie.•tr.1.C.Frimu26.Selucra!nconlinuarelapreg!itireaviitoarei 
exp<ni\ii:..,studiaminuţio•palrimoniul,.._.tntocmeau fişeştiin\ifice,se 
alcltuieşteunnouinvenUl.rgeneral flsecereunlocalrorespunzător 

pentrusediulmuzeuluişialcx]><».i\iei 

La !Ode<. 1956 Sialul Popular al Capitalei atribuie Mu•eului Palatul 
Suţu, monument i•toric, care trebuia reparat şi res\aurat, fapt ce.., rea
\i"'"'ză în anii !957- 1958deS.P.C.lnrolaborarecu Direcţia monumen
~~~ri:•:~:..~nd astfel un cadru propice şi un spa\iu adecvat reorga-
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Concomitent cu resta"'*""' se t...,.,.,şlla realiiarca mQbi!ierolui pentru 
exp<>Zi\ie,!ap;>ie\al.areaobiectel<>rdedi1re l.S.Dec<>rativa . L.o2Jia
nuarle 1959, cu pri\ejullrnpUnirii unui ..._.,.edela lnf4ptuires is\Qrkului 
net al Unirii Principalelor a avut I<!<' redeschiderea pentru public a 
mu..eului 
ErapentroprimaoarAln lstc>rU!muu-ogratieiromA~t!clnd unmw:eu 
preienta !n\r-o forml 'tiin\ifict. istoria cornunll4\il omeneşti de pe un 
teritoriu dit, dlrt cele mal.vt<'hi timpuri plml ln preient 
Pvpula\ia Caplt.alel a primll cu int.,.... , ; satlsfaeţle redeschiderea mu
zeului, dnvadA filnd şl numAnilvlzitalorilor-15.000-careautrecut 
pragulupozi\lei!nprime\e\O~Ue. 
R~'llHChidm'Ca muzeului a ht$Crttn.t lncununa- unei twtlvl14\l fecunde 
a c-ok'ttlvului dar ş1 puntlul de ple<:at'C apre noi activl\4\L 
MtM oolcetivu.I muzeului tn frunle eu dr. f1orlan Goorgeocu care preia 
oondu<:erei muzeului ln aprilie 1959 - aoordA o lmp;>rlan\4 deQl!H!bit~ 
cer<:elArii , 1iin\lfice puse in slujbllo valorltic!rii patrimoniului, a expO
zi\ic! de bazll, V\>:lnd de ....,men..., elucidarea unor probleme mai pu\in 
cunoscute ale i1\Qrlel Bucureşti.lor. lmp6rţirea colectivului pe ... '<.-1,ii a 
favoriza\ o anwnil.â speci.nlizan: ş1" permis Ql"ientarea 5pre domenii 
prc<:i1oon\urate. 
A•tlel secţia de istoric •·cehe~ feudali. beneficiind de fonduri băn"'ti 
oorespunz.itoon',apu\utl.lrgid.p6turilearheologittasupraacelorrone 
careofereauvestigiipentruwmplelareaeipori\leldebaz.l , i aprorun
darea istoriei Bucureştilor. O lmponanta de<>acbi!J,.... acordat otudierti 
culturllrnaterialedinepocr.bronnduispeclficli:«;mei Capitalei.aves-

~~~o~0~~~:n~~:'~:,'"'da de fonnan: a limbii şi PQPOrului român, a 

Multe vestigii d~rlte la Militari. Striuleşti, Miicl.ncşli, Giuleş\i, Roşu, 
Soldat Chivan N .• Tei. Ci.telu Nou, Fundeni, Bragadiru, Băneasa etc. au 
elucida\ nunurn•i probleme locale ci elesel....,riu <a descoperiri imp<:>r
tantepe p\annaţion.al 

Au fo.•t efe«uale importante ce•-celări la, sau ln jurul unor valor<>11"" 
monumente feudale : Foi'°"'l Ma•·rooon:La1ilor, Palatul Suţu, biwr!dlc 
Stlntul Gheorghe Nou, Visarion. Slobcn.ta. lle>;uhate de o ((l\irşl\ol.Nl 
1.......,,nUate pentru începutul oni.aului au fost obtinu\e !n urma cerce
târllor ,; dpălurilor !n •·i:ctiiul perimetru al on.şului, ln Z<:lna Curtea 
Veche. A•tfel dpătunle din ultimii 3-4 ani, - facilitate de mburile 
lua\e de organele localede partid~de 1tat pentru restaurarea,; restruc
turarea ln\regil zone - au clarifi"8l multe din problemele ...,feri\Qare 
la geneza oraşului. 
Rezultatele e.lpăLurilor arhmlogiuo au lmbogl\il patrimoniul muzekl şi 
au flcutobltttul unorrul"Jilcrl de note, articole. studii sau lucr4ri m<>
nografice: BUC'u.reşm de odin!oar4 cdlta!J ln 1959, cele dou4 \"olurre 
c,.,..,.rdrt arheologi<:e fn Bu.,,.re11i edita.te ln 1963 fl 1965 pl"f:(:Um şi lu
crareaCulturo Toi,deV. Leahu. 
Oaten\ic~bl!Jln<:adrulmuncildcce~Nl•-aaeord.ot1\udierl! 
unor<."Olcc\iidinpatrimQnlu 
Sl.rlidanlilc acestei muncii au f<>sl malerializllte Io volwnul de Docum.mle 
privind Worio oraţ1<lui DUC'u.nfli lnl.O<mil de n . Georgescu, P. I. Cern<>
v<><leanu ~ I. Cri•1"che-Panail. De ascmene:a se alU ln p~ltin: un vo-
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lum selectiv de documente rereritoare la i•toria moderni a orn1ului, 
p recum 1i catalogu!destampe. 
Pentru a vmi ln spriii nul masci largi de cititori dornici 51 cunoasd b· 
toria celui mai mare ora1 al \lrii, muzeul - pe baza unei tematici 
largi - a elaborat fi publicat lumliri de mai micA sau mai mare lntindcre 
referitoare la probleme mai pu)in tratate san eronat prezentate în trecut 
sau altel e care nu făcusem obiectul rercetării pină acum. Un grup de 
lucrări au abordat teme referitoare la lupta maselor populare bunirei
tene pentru libertate şi independen\A, pentru dreptate~ progres social: 
R4lcoala •eimenHor fi d<m>t>ontilor di11 Bucurerti la 1655 de Paul Cem<>
vodeanu, As1>«te din lupta populaţiei bucureJle"" lmpotri"'1 regimului 
lurco-/a,...rfol /1i'16-18l1) de P. I. Panait, Oraftd DucurrJU fi nbcoala 
poporului din 1821 de I. Cristache-Panait, P"rheip:mm IMttlor popu
lare bucutefMne la rwoluJia de la JH~ de FI. Ge<>rg.-.cu 11 Et><>Cdri, 
locuri fi"'"" din Bucurefli !egale de lupta P.C.R. de FI. Ce<>rgesru l i 
Al. Cebuc 
O alU. ..,rie de lucrări au trat.at probleme edilita...,...urb.nlstire ale Cn
pltalei din timpul or!nduirii feuda.le pin& !n •ileie noa;lre: Podu! Mo
g<>fO<llei - Calea Victoriei de St. Ionescu, D:in i•IOria tn>n•porl11ri!or de 
cdl<llori în B"""TeJli, de AL Cebuc, A•J>«le din T<'COIUtrucJia """f"IUi 
Bucure'li de P. Dache, pN!CUm şi lucrarea Pr<>bleme tdilil<lre bucuref -
1..,.e. Alimen1area cu opd, ca .... lizorea Dîmbo„iţei, A„narea locurilor din 
n<>Td11! Capitalei de n Ge<>rges<'U, Al. Cebuc şi P. Dache. 
Pt:nlruadapooibilitatea11P<'<'iali şt1 lordinrnuzcu5'poatlpublicarernl
\ate!e ccrol!t.arii prh·ind coleeţiile muzeale sau cele Intreprinse pe \e
i·en, !narhiveaaubiblioteci, preeum fi altor iubitori ai istoriei oraşului, 
ins1itu\ianoastrti a edit.at,lnceplndcuanuli964culegereadestudiişi 
note intitulată: Mor..ria!e de i.<lori.e f i muze-09rajie. Cele 'f"plc volume 
apArute ptn.!I. ln prezent (din 1967 culegei·ea se numeşl.e H"""re11i, mc
leria!ede i.f!Oriefi muzeograjie). con\in numcroa..,date, şliri. in!orma\ii. 
multe inedite, referi!Mre la istori~ Capitalei ~ aduc rt!ale contribu\ii la 
elucidarea unor probleme mai puţin cunoscute sau con\rovet"5&te 
Paralel <:'li •tudierea ~i elaborarea unor articole şi lucrl.ri releriloa"' la 
evenimente S8U probleme oarecum limitate au !ost lntrt!prin~ rerretări 
privindansambluldezvol!:lriioraşuluicare si-auslisitrellectareatnunelc 
lucrUidelintez.l_Seriaareasta a lo$\deschi.<.ilde lucrart!aPaginidi1tlre
cutu! B"""reffilor de FI. Ge<>r~.-.cu careia i-.a urmat Ducurefli - acun 
Wori<',lu,,,..receaveasAoeinscriecacearlintti sin\ezămarxi•tlais\o
riei Capit.alei. Rezultatelcobţinutelnmuncadc cerret.are, experienţa clş·· 
tigaU de colecliv ca ~i neceoi \a1 ea imperioa>i a redactlrii unei istorii 
a!o\cuprinz.lttoarc a Bucure,tilor au !ndemnat conducerea muzeului 5'-fi 
!nserieinplanoasemcncalucrare. Eaalnreput..:!.lieclaboralălncep!nd 
cuanuli963\ncadrulmuoreuluicucolaborareaunorspecialiştidinalar!i. 

Doi an! mal tlrziu vede lumina tiparului Iuoria <>raflllui B11curer1i ~'<'!. 1. 
carerediiistorialoc:uitorilorarestormeleaguridelaprimeleurtnedeexis
lenţii omeneasciplnAla 1918. 
lntr-unstadiuavansa\oealllişittrretllrilepenl rucelde a\doileavolum 
carevacuprindeperiDada!9!8plrul.!npn'>enl. 
Tot!ncapitolul,,.,,,,.,lării $liinţlfire-denumire conven\ional4 -de<lll
rece!ntrcagaactivitatemu.i:cistica, incl\1$lvlntocmireaunci fi,e ... u stu-
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dierea. unui obie<:t ""te 'liinţă - IC pot include ciclurile de romunicări. 
lni\iat îndl in 1957, reluindu-oe o ve<:he experienţă. a Muzeului muni
cipal. ciclul de comunicilri prin varietatea,; proforu:imea temelor tra
tate, prin elucidarea a numeroase problem~ 'i redarea. cil'<'llitulu! ~tun
\ific a unor valoroase descoperiri pr""1.lm Ji de>.baterile publice"" le 
tnso\escaadU!olnconteot.abilăcon\ribu\icl.._CUnOAŞ\erea.lstorieiCa
pitalei •timul!nd şi lncurajînd ln .._.,.,lafi limp noi ce~. Multe din 
comunidlrileupuoe incodn.ilciclului au f°"t tip/1ritclnvolumcleedi· 
I.ale de muzeu AU !n alte=legeri AU revi•l c de •peci.tlitate 
!Uspunz!nd unor deo;idero.te maj<><e. po\rivit dirora rostul 'i rolul unui 
mu•eu nu se limitead numai ln a pune la di•pozi\ia publicului o serie 
de ,·aiori ocmnifieative ln d<>meniul !n core este profilat. ci c.l el are 
meni...,,deaconlribuimultilateral.laopera decultun>liurefieducaţ!e, 
la formarea concepţiei ştii n\ilice despre lume fi viaţl, muzeul a iniţia\ 

şiorganiutnumeroaseac\iuni<."Ultural....-dueative 

Este de neconceput un muuu contemporan care $.l nu a.ibll. ea una din 
pNOCUpările de bază. activitatea denumită frecvent - munca <:'llitUral• 
educativ,. De faptcreşterearoluluiinsti\u\iilormuzeale,aeficien\e!lor, 
eate ind1so\ub1L legalii de felul <:'llm oinl [mblnate, de propor\iile ~i le
găturile.,., se stabilesc Intre latur\le csenţia\e ale activită\ii pe care o 
atarelnslitu1lelelncumbJ.. 
ln esenţă. activitate• cullural-educalivl de masă implici, !n viaţa wti
dian.l a unui muzeu, realizarea a două obiectlve majore: atragerea spre 
muzeu a unui număr clt mai mare de vizitatori ~i difuzarea unor cwioş
tin~ prin mijloace c!t mal adecvate care contribuie nemijlocit la C!"ef" 
terea gradului de in•l.ruc\ie, prin areasta muzeul a!ăturlndu·se tuturor 
lnstltu\iilorşifa.ctorilor~propag'<:'llllura,darşilaa\ragereaspre 
muz.eu a nol Ji noi categorli şj grupuri de oameni. Muzeul de Istorie a 
municipiului Bucu<eşli a menţinut o legAturii trainică cu masele IncA 
dinprimiianiaicxislen\eioa\e. Darde1preoactivitatecultural-educativa 
de anvergurii. judici<norganizatăşi vidnd""°puri preci..,. oe poate vorbi 
numai după l9~9 - o data <:'li redo>M:h\derea muzeului pentru public 
Co"'!tientdefaptulclexpozi(iadebazaconstiluieunuldinobiectivele 
centralealeactivită\ii,fiindunuldinpuncte]e.,..,n\ialedecontact<:'ll 

publicul -ea reP""zent!ndtn ultimi irulan\i o lncununarealntregii 
activită!i şi un indiciu concludent a! stadiului pc care 1-a alin• o inst!• 
tuţiemuzeaUl.lntr-<>etapădat.li-3-8a.cordll.topermanent.li •ten\iecon-
1inutului şi lormei expozi\iei de bll.!. Folo.ind rezultatele cercetărilor 
proprii, cel" ob\inut" de al\i spe-cialifti, va\orifidnd noile obiecte achi
~!t:.i~· cokc\ivu! mu2eului a efectuat continuu modifidlri ln expoziţia 

Modificările şl completările efectuate au urmirit am creşterea num!
n.ilui cxponatelor originale clt şi o mai judici<Xld propor\ic a spa\iului 
pentru diferite teme fi perioade, o co<elare mai judicioasa lntreobiectul 
au\enlic şl cel complimentar, pre-cum şi o mai bună îmbinare a facto
rilorl0<;&1icuceigcnerali 
lnafara.rela\ieica<eoestabi!efteînt<emuicuşipublicprinlntermediu! 
expozi\ieideba>.ă,pcrsonalul despecialitatelntreprindediferitea.c\iuni 
<:'llcarac:tercuhuml....-ducativ!nlntreprinderi,institu\ii,cas.edecu!turA, 
c!uburi.şeolietc.-<:'llscopuldeaface<:'llnoscutevalori\emlll:eului.de 
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a propaga momente din lstoria oraşului şi a \ării. A""""ta se rea!i
~. printre altele, prin expo•i\ii temporare lnw\iie de expuneri, con
ferinţe.simpozioane. lectorate. seri muzeale, roncu~u:i. difuzarea mate
rialului de populariza..., ' ia publicaţiilor, emioiuni la radio,; televl
>iune.articole!npresăctc 

Muzeul s-a preoropat de menţinerea unor leg.ituri permanente cu ~la, 
fieprininlermediul ln•pectoratuluişcolar.organiza\ill<>rdepionierl }l 
U.T.C .. fiedire<t cu '!COiile şi liceele din Capitall. ln a=I seTU la sediul 
muzeului s-au organi:z.o.t cxpozi\ti ou tematica speciali. care au fost uti
li:z.o.tc la lec\iile recapitulative, s-au asigunit condiţiile pentru desflşu
r&l"Ca unor lectii în expo>:i\ia muzeului. ,.....u ini\ial concursuri penttu 
cunoaşterea muzeului şi a i•toriei oraşului. a monumentelor sale. a lup
tei forţelor dcmocnllice ln frunte cu P.C.R. Muzeu! a acordat sprijin fi 
documentare !n vederea organizării un<>r colecţii şi m.izee şcolare, au 
foştatraşi !naetivi1atean,,...trA un numlirma"' de tineri, fie prin cercul 
de ,,Prieteni ai muzeului" fie prin Cercul de la Palatul pionierilor. I><' 
asemeneaaufoştantrena\ielevidinlireepe~ntierelearheologi"",fiind 
lndruma\i }l !ncuraja\i ln cercetarea fi cunnaşterea istoriei locale 
Oaten\iedeo..,bltăaacordatiruititu1Jalnorganizareaunorcxpozi\ii tcm
ponire şi itinerante, am pentru a D$isura om.ai bună valorifica..., a 
colecţiilor muzeale, cit şi pentru a răspunde unorneoesitliţi de instruire 
~educaţie. de rnnoaştel"Catradi\iilor l"CVoluţionare ale clasei muncitoare 
şi ale partidului comunist. a marilor transformări pe care le-a suferit 
Capitala ln anii oocialismului. în ultimii 5 ani şi ln primele 6 luni ale 
anului 197!, au fost de~clthc 476 expoziţii ln 1ntl"Cprinderi şi iruititu\ii 
Conform teme! abordate şi ilustrate, expozi\iile \emporare şi itinerante 
pot fi grupate !n ~ mari categorii: a) expo>:i\ii destinate valorifidiril 
unor colecţii din bogatul pa\rimoniu al muzeului, exemplu : Docu>Mnte 
ri Ol!rţi rore din colecţiile muzeului; C<><tume 'i obiecte de pod<><t!>4; 
Daruri oferite BucureJlilor ai prilejul anfoeridrii" 500 de ani de la 
prima atulare doct<mentu4 a nu....,!ui On:lflllui ; p,.,.jelanuri fi Joian)e 
în colecţiile M.I.M.B.; b) Expozi\ll prilejuite de aniversarea uu comc
monorea unor evenimente, exemplu: Bucu,..,f!i kl a 50-a anlvtr,.,re a 
P.C.R . ; Lupta muncit<>rimii buC"Utt,1._.ne p<>11tn1 creana P.C.R.; 50 M 
ani de kl greve gener'114 di11 1920; Victorio lnsurttJl<!I din auguJI 1944; 
Re~oluţia de !a J8f8 h• BucureJli; °""flii BuC"UTefli ri m4C0rea rwolu
fi<>Mrd din 1321; <:) E:xpo>:i\il deatinatc aniversării unor penonalitili\i. 
exemplu : Tudor Vladimire..,.. la Bucurefli ; 150 de ani de la nll.fMn<I 
lui A!. loanCuza;Nicolae lorgo, lOOdeonldekl n&fl....,etc. d) Expo-
2.i\ii menite a prezenta rezultatele """"'Ilirilor de teren. ale s!ipAlurilor 
arheologice, exemplu : Pe unne!e L'tthi!<tr !oct<ilori ai meleagurilor 
bucureflene; M~rturi! materiale ale artei geJi!or; Noi <ki<'Operiri or
h.eo!ogi<:<: ln B11c1m'fti. e) Expo>:i\ii referi toare la alte momente, perioade 
şi probleme din istoria oraşului, exemplu: l..o<'uriUlorlce ,1 cau legat e 
de lupta P.C.R. ; Pit"'e"' B11C"U,..,fletin ; Monumente Jeudale ln Bucu
:!~~;e Be~"'fh - <>raf lnjlorit,.,.; B11C"UteJli - în anii ronslr11Cţi<>i oo-

Pornind de la premiza~eficienţaunoratareacţiunisporeJtedacitmate
rialul expia es\e folosit pentru ilwtn<rea unorronfcrin\e, simpozioane, 
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dioeu\ii rol..,tivul n<>lll!'\l a organizat cu prilejul d...,,h.lderii multor upo-
2i\ii \emporiu~ Ji itinerante, uemenea m•nifttliri 
ExpuMrM de conferinţe a mnstituit $l ronstiluic o allfi \alur-l m•jorli 
a muncii cultural-educative. Cifrele !!lnt deosebit de grAiloare ln aoeasti 
!>rlv\nµ., ele dlndu·ne p<>11ibllitatea st. <Oll!tatlm di 1n perioada 1%9-
l970deciln12 anl au fost su.\inute peste l.400 ronlerinţe de<>sebit dc 
v•ri• te ca tematici de I• prezentarea rolec\iilor, a unor p\eK valoroase, 
pinalaabordareaunor•ubi..,tedelstoriebuou'""'teani. 
Lectoratele,formi1uperi<>llădepropagare•cunoştinţelorpeba.L11unei 
tcmalictrisuru:olllclituiUi,lncadrulc!iron1princicluldeexpuncris_,.u 
parcurs ""!e mai !nsemnate momente din istoria Capitalei au fon 'iele 
~~:;te. Numa! ln uhimii 5 ani muzeul 11 organiat 16 asemenea lec-

Concuraurile, serile mu:reale, 1impo:i:ioancle - ' i ele mij\oo."" impor
tante de difu>11,.., a culturii -au fost fo\ositepen\!'\lo mai bunAcu
n""JllC.., de citn! man!lc public a mu:teUlui ,; i•torlei e>raţului 
!nanul 1970, spre exemplu, au fost organiate li concursuri, 38..,,.; mu-
7eale, 12 1lmpo:i:1oanc. 
Pcntruaputcaoprijinilnmodorganiutactivitatea\u\uroraccloraeare 
se in\crcRBZll ln mod deo.ebit de iswria Bucurqti!or mu•eul a trecut 
la conJtitu1rea, Inei [nanul 1960, a cercului „Prietenii mu•eului•. S-. 
pututHtfel<'xtinde,fipe a""astAcale,ront11ctulcupubliculca,..,aadus 
un larg &prijin la unele manifMtliri, la oemnal.,..,.., ln vederea ulvarii, 
• unl>f'V<'$tigii, a donai muzeuluivaloroaaeoblecte. 
Un loc important ln activitatea noastrt!.11 ocu~depistarea. rolecta~. 
con ... rvarea ,1 11udierea patrimoniului mUZN.i. Fondul de obiecte mu
%ei1ti"" creite continuu !>rln rezultatele ""r<:etărilor de tel't'n, a săp~
turilor arh.eologict', prin depistarea $i achl.ziţ!onal't'a unor obiecte uu 
documente•flatelnJ>011"9i• unor persoanc putlculal't', prin donaţii pro
venJle. at\\ din partea unor inotitulii ... u organiutll o~teştl dl şi a 
unor peraoane particulare, prin scltlmburi de publia\ll cu institu\il mu
zeale din \arA &au de peste hotare. Patrimoniul se !mbogli\eftc ,i prin 
fotografiile executate la %onele şi casele supuse dcmol.lril, mu•eul avlnd 
sarcina din partea Comitelului Executiv al C.P.M.B. de a nvi:ta "'5uprn 
tuturor imobilelor supuse<lemo!irii care ln prealabil s'inl !nl't'gistratc pe 
pelicula. De asemenea patrimoniu\ se lmbogll\eşte cu imprimate (afişe, 
invitaţii,cataloageetc.)difuza\ecuocaziaunoraniversliri,t:0ngresc, 
t:Onferin\c,tiin\ifice,etr 
Tn pttZent lntregul patrimoniu care ln•umcaz.i aprn11pc 1~000 obiecte 
este grupat în rnmari t:0\.,.,\ii dup.li 1pecilicJi peol1nduiri oociale. fie
careobiect bencficiinddc fişa lui ştiin1ifidi ln cares'int ln..:ri"' datelc 
esenţiale care U caractcrizeaz.i. Ca instrumente de lucru cal"\' u,urea•li 
evidenţa,; """""tarea, au fost lntocmite liste de t:0le<'\ii, repertoare, fişe 
multiplcate care permit organizarea tematici sau cronologict. a fiecârei 
cole<'\ ii 
lnprezentoelucreaz:i.laverificarea,icomplctarea fişelorfliin\ifieedc 
obiect,lnspe<;ial)at:Olcc\iilclacarese\uorcazălalntocmirooviitoan:Jor 
catalooge ; t:Ole<'\ia de •tamJ)<', desene, gravuri, documente, numisma
tioa f.a 
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St.lruitoo.rep"'°""plriexi•t.lfi!nleg!turicuCOn5ecvarea'i""'t>tucarea 
patrimoniului. Încă din 196( mu:reul beneliciad de apor1ul atelierului 
de ,..,.\auno.recarelucreazăatl!lndomeniul ceno.micii cit şi a!Upno.obiec
telordin meial,<>S, oauhîr1ie. !n 1970,ca urmarea fondurilor asigurate 
de Comitetul de Culturi fi Educaţie Socialistă al municipiului Bucu~ti 
-s-.11u procurataparaternodemepentru Atelieru!derestaun1.recarevor 
•pori aportul acestuia la resl<luno.reaşicoouervareapatrimoniului. 

La cea de-.11 5CHI anivenare a sa, Muzeul de istorie a municipiului Bucu
ni;ti se pre•int.l cu un bilanţ bogat de realizări. Subauspiciileinstitu\i"1 
!IC desf'-ri manifes\!ri ştiin(ifi.., şi culturale de P""'ligiu. Oamenil de 
ştiin\4 din ţari şi de peste hotare colabot'<'azll eu muzeul !n •tridania 
cunoaşterii, cit mai temeinice, R iot<>riei celui mai mareorat a! ţlrii, a 
rolului pecareell-a jucal !n istoriaa.,.,.tei ptrţia lumii. 
Drumu\ ~ experienţa aeumulo~ pre;stigiul de care se bucuri in
stituţia şi contribuţia ei lade•vuluorea muzeografiei romanesti •int pre
mize care ne permit „ apreciem ~• muzeul va continua :<A se dezv<>lle 
şi:<A-şidivcrlificeactivitatca, va tinde spre aprofundare. 
Se vaamplificacercetareadete"'n tn vederea depist.lrii de<>biecte, case 
şilocuri!storiceşia$alvAriivestigii\orarhe<>lugice 

Depistareaşiaclti•i\ionareadenui<>biecteval<>r<>asev<>rfiincluse ti !n 
ront.inuare !n preocupiirilemajorealeinstituţi ei. 

ln munca de conservare Ji valorificarea patrimoniului mu•eal, paralel 
cuperfec\iunarea.formelorşimijloo<'elordemen\inereae"iden\ei, H va 
lnte111ifica ritmul deakituire a cata.loagel<>rde rolecţli -exhaustiv sau 
!nanurnite1'a!Uri,oelectiv. 
Cu~te~ istoriei <>raşului BucureJti prin monumentele, locurile isto
rice, străzile ş,[ ple\el~ sale va •tA fi mai mult ln atenţia <'ercetări! ln 
viitor. ln arest sens se aru ln studiu u lucrare de mari proporţii, cu 
caracter de re!><'rtoot, care va <ilprindc nu numai monumentele cun<>s
cutc fi înregistrate ca atare, ci Ji &<'ele"'"'" locuri fi alte obiective ce 
reprezinlăinte~i•toricşiarheolugic.Eavaserviatltpubliculuilarg, 
clt 'i «lililurunoşului, care o vor pu\ell u\iliza în acţiunea de si•temat i
zareşimodernizareaBucuroştilor. 

!nmuncacultural-educativl11e vast.I.roi mai mul\ în gt.,;rea unor forme 
nuide!nvestigarea<'erin\elorpublicului 
Ne va preocupa organizarea unor anchete- oundaj, prin o.re vom cu
noaşte mai exact dorinţele f i preocu!>'lrile vi•italorilor. prin aceaoUO a.:
tivitatea noastri putînd cli!>'lUr. un plu•de eficien tA. 
Avlnd a!igurate rondi\iile materiale, beneficiind de sprijin ~i lndru
mare din partea urganclor locale de par1id f l de stat, dispun!nd de un 
ro\ectivholărltsărontribuielaformareaornuluinou,ron•tructoral 
oucialismului şl comunismului, slntem ronvil\lji cli planurile de P"CSP""
tivA v<>r prinde viaţ!i, n!>"rlenţa fi ""a\iUrile de pînA acum -ronsem
;:~:.,,ş~ în...,...\ bilanţ retros~v - reprerenlînd o garan\ie şi un 
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