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Evocãri - academicieni ºi istorici, foºti colegi,
foºti studenþi rememoreazã cu nostalgie cum l-au
cunoscut;
Album foto - prin bunãvoinþa familiei
Rãdulescu ºi cu acordul conducerii Muzeului de
Istorie Naþionalã ºi Arheologie oferim fotografii
inedite;
Film documentar - O productie Imago Studio
Constantin Þiþineanu, Cristian Broascã ºi
Cristian Cealera. Finanþator ZIUA de Constanþa;
Carte - „Istoria Dobrogei“, de Adrian
Rãdulescu ºi Ionel Bitoleanu, în varianta digitalã
(ediþia 1998).
Revista „ANALELE DOBROGEI“
serie veche (1920-1
1938)
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#AdrianV.Radulescu-ctitorul
Într-o campanie jurnalisticã fãrã precedent

ZIUA de Constanþa cinsteºte memorabila personalitate a istoricului
Adrian V. Rãdulescu
Murfatlar (la solicitarea prof. Lavinia Popescu).
De aceea, pe 23 noiembrie 2017, cu prilejul
evenimentului organizat de cotidianul ZIUA de
Constanþa dedicat sãrbãtoririi Dobrogei, acordam In
Memoriam istoricului Adrian V. Rãdulescu placheta
ºi medalia Meritul Dobrogean - în semn de preþuire a
personalitãþii de prim rang,ºi ne asumam un rol.
Redactorul-ºef al cotidianului ZIUA de
Constanþa, Emilian Andrei, consãtean cu reputatul
istoric, propunea, la vremea respectivã, schimbarea
denumirii ºcolii din localitatea Dorobanþu (judeþul
Cãlãraºi), unde s-a nãscut ºi a învãþat Adrian V.
Rãdulescu.
Astãzi, dezideratul s-a concretizat. În cadrul
unei ºedinþe consultative programate la Muzeul de
Istorie Naþionalã ºi Arheologie din Constanþa, un
grup de iniþiativã a propus conducerii ZIUA de
Constanþa ca evenimentul de la ªcoala din
Dorobanþu sã fie cuprins în cadrul Sesiunii ºtiinþifice
internaþionale PONTICA (înfiinþatã tot de istoricul
Rãdulescu, începând cu 1968), ajunsã anul acesta la
cea de-a 51-a ediþie, programatã în perioada 3-5
octombrie 2018.
Astfel, pe 3 octombrie, în prima zi de
sesiune, va fi prezentat filmul documentar finanþat
de ZIUA de Constanþa, o producþie Imago Studio intitulat „Adrian V. Rãdulescu-cctitorul“, precum ºi
“ Ana lele
varianta
digitalã
a
revistei
Dobrogei”(serie veche) ºi a cãrþii “Istoria
Dobrogei” (ediþia 1998), urmând ca, în data de 5
octombrie, participanþii la PONTICA sã se
deplaseze la ªcoala Gimnazialã nr. 1 din comuna
Dorobanþu, judeþul Cãlãraºi, pentru a fi pãrtaºi la
un moment istoric, ºi anume acela de a dezveli
placheta inscripþionatã cu noul însemn al trecerii
istoricului Rãdulescu - ªCOALA GIMNAZIALA
„PROF. UNIV. DR. ADRIAN V. RÃDULESCU“
DOROBANÞU.
Un gest simbolic de preþuire, dar mai ales de
nemurire a tot ceea ce a realizat acest mare dobrogean
prin adopþie, gest care va fi urmat de acordarea titlului de Cetãþean de onoare post-mortem, de cãtre
Consiliul Judeþean Constanþa.

Cotidianul ZIUA de Constanþa ºi-a depãºit
statutul publicistic, angajându-se într-un amplu demers
de restituire a istoriei Dobrogei ºi a personalitãþilor sale
marcante.
În continuarea proiectelor derulate, de data
aceasta eternizãm memoria ctitorului ADRIAN V.
RÃDULESCU – istoric, arheolog, muzeograf, primar,
prefect, rector ºi om al cetãþii.
Prof. univ. dr. Adrian V. Rãdulescu avea sã ajungã
la Constanþa în anul 1956, când, prin repartiþie guvernamentalã, era încadrat muzeograf la Muzeul de Istorie, al
cãrui sediu era în actualul Palat Arhiepiscopal.
De aici începe odiseea unei personalitãþi
extrem de ambiþioase, continuatoare a operei arheologice ºi istorice a lui Grigore Tocilescu, Vasile
Pârvan, Radu Vulpe, Vasile Canarache etc. ºi care
avea sã-ºi punã amprenta asupra istoriei postdecembriste a Constanþei, cu realizãri cu care nu se
mai poate mândri, deocamdatã, niciun conducãtor
al urbei.
I-a plãcut sã fie primul în toate ºi a reuºit cu graþie
sã fie primul director al MINAC din actualul sediu, primul
primar ºi primul prefect postdecembrist, primul rector...
dar mai ales iniþiatorul unor hotãrâri care astãzi stau
chezãºie bunelor ºi multelor sale intenþii.
De-a lungul mai multor sãptãmâni, am stat de vorbã
cu academicieni ºi istorici, foºti colegi, foºti studenþi,
care i-au fost alãturi ºi care acum îl evocã onest, în
cadrul unei campanii demarate de cotidianul ZIUA
de Constanþa pe 3 septembrie 2018.

Adrian V. Rãdulescu - arheologul,
muzeograful, istoricul, dar mai ales
ctitorul
La ora actualã, rememorarea numelui ºi a
faptelor sale ºi nemurirea sa pot fi regãsite în denumirea sãlii pictate a MINAC, aflatã la etajul I, care
i-a fost „acasã” timp de peste trei decenii, a aulei
Universitãþii „Ovidius”, a unei strãzi din vecinãtatea Moscheii ori în denumirea ºcolii din

Simona ANGHEL
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Devenirea ºi moºtenirea unui dobrogean epocal
Istoricul Adrian V. Rãdulescu s-a nãscut la
16 august 1932, în comuna Dorobanþu, judeþul
Cãlãraºi. Fiu al preotului Vasile Rãdulescu, a învãþat
sã iubeascã ºi sã respecte valorile creºtine, cultura ºi
pãmântul românesc, sentimente care i-au modelat
gândirea ºi atitudinea de-a lungul vieþii. A urmat
clasele primare în localitatea natalã, iar în anul 1943
a devenit elev al Liceului „ªtirbei Vodã” din Cãlãraºi,
dupã care continuã ca elev la Liceul „Mihai Viteazul”
din Bucureºti.

începând cu 1968), iar din iniþiativa lui a fost reluatã,
în anul 1995, publicarea revistei ºtiinþifice ºi culturale
„Analele Dobrogei” - Seria nouã, scoasã în colaborare
cu Institutul de cercetãri eco-muzeale din Tulcea.
Adrian V. Rãdulescu a avut un rol decisiv la
una dintre cele mai importante ctitorii ale Constanþei:
Universitatea „Ovidius”. Ca recunoaºtere unanimã a
rolului sãu decisiv în aceastã importantã realizare ºi a
calitãþilor de om de ºtiinþã, a fost ales primul rector al
tinerei instituþii (1990-1991). Creându-se, tot la
stãruinþa sa, specialitatea Istorie-Arheologie (ulterior
Istorie). În ianuarie 1990 a devenit primul primar
general postdecembrist al judeþului Constanþa, iar
dupã alegerile din 20 mai 1990, primul prefect al
acestuia (pânã în noiembrie 1991). A sprijinit Biserica
Ortodoxã Românã ca membru, timp de peste douã
decenii, în Consiliul Eparhial ºi în Consiliul Naþional
Bisericesc, contribuind decisiv la transformarea
Episcopiei Tomisului în Arhiepiscopie. S-a stins din
viaþã pe 5 mai 2000.

În perioada 1951-1956 a urmat cursurile
Facultãþii de Istorie a Universitãþii Bucureºti,
fiind prezent pe mai multe ºantiere arheologice,
cu precãdere la Dinogetia (jud. Tulcea).
În anul 1972 a obþinut titlul de doctor în
istorie al Universitãþii „Babeº-Bolyai“ din ClujNapoca, cu teza „Dezvoltarea meºteºugurilor în
Dobrogea romanã. Ceramica“, sub îndrumarea
academicianului Constantin Daicoviciu.
Din anul 1956, de la angajarea sa dupã
terminarea studiilor universitare, a fost, pe rând,
muzeograf, ºef de secþie (1965), director adjunct
(1968) ºi director (1969 - ianuarie 1990 ºi, apoi,
din octombrie 1992 pânã la sfârºitul vieþii) al
muzeului de istorie constãnþean. Ca arheolog, a
participat la sãpãturi ºi a condus ºantiere de
interes naþional, cum ar fi: zidul de incintã al
Tomisului (1958); a descoperit Edificiul roman cu
mozaic ºi a participat la campaniile arheologice
între 1959-1965; termele de la Tomis
(“Lentiarion”), complexele de monumente
romano-bizantine din sectorul de vest tomitan
(anii ‘60); Parcul Catedralei, (1971- 1974);
cercetãrile din complexul rupestru de la Basarabi
(1957); necropola feudala-timpurie de la Castelu
(1958); zona atelierelor meºteºugãreºti de la
Teli\a (judeþul Tulcea) etc. În anul 1974 a iniþiat
cercetãrile arheologice sistematice de la Albeºti,
ºantier pe care l-a condus pânã la sfârºitul vieþii
S-a ocupat de organizarea noilor obiective
muzeistice cum ar fi Muzeul de Istorie Naþionalã
ºi Arheologie din Constanþa, inaugurat în actuala
clãdire la 25 decembrie 1977, dar ºi a Muzeului
de Arheologie „Callatis” - Mangalia. A reuºit sã
convingã autoritãþile vremii sa realizeze si
muzeul de sit de la Histria. Între anii 1974-1977
a coordonat lucrãrile de restaurare a
Monumentului de la Adamclisi.
A fost redactor-responsabil al publicaþiei
ºtiinþifice anuale a muzeului „Pontica” (din care
au apãrut, sub coordonarea sa, 32 de numere,

Lucrãri publicate:
I. CÃRÞI
- ISTORIA ROMÂNILOR, Academia Românã,
(Editura enciclopedicã, 2001) (colaborator)
- Tezaurul de sculpturi de la Tomis, Bucuresti,
1963,156 p. (coautor).
- Noi monumente epigrafice din Scythia Minor,
Constanta, 1964,188 p. (coautor).
- Monumente romano-bizantine din sectorul de
vest al cetatii Tomis, Constanta, 1966, 84 p.
- Cimitirul feudal-timpuriu de la Castelu,
Constanta, 1967,128 p. (coautor).
- Dezvoltarea mestesugurilor in Dobrogea romana.
I. Ceramica, Constanta, 1972, (teza de doctorat),
320 p. + 150 pi. (mss.),
- Istoria romanilor dintre Dunare si Mare. Dobrogea.
Bucuresti, 1979, 440 p. (editia a Il-a) - Istoria
Dobrogei, Constanta, 1988, 534 p. (coautor).
- Ovidiu la Pontul Euxin, Bucuresti, 1981,152 p.;
editia a Il-a Constanta, 1998.
- A Concise History of Dobrudja. Bucuresti, 1987,
282 p. (coautor).
- Tropaeum Traiani - Monumentul ºi cetatea
(monografie istorica) Bucuresti, 1988, 194p.
II. STUDII, ARTICOLE, RAPOARTE -p
peste 100
III LUCRÃRI DE POPULARIZARE
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Prof. univ. dr. Ioan Opriº

„Adrian V. Rãdulescu a fost unul dintre
corifeii generaþiei sale“
Începând cu cercetãrile de la
Garã, care au dezvoltat o
minunatã colecþie ºi au pus-o
în valoare, apoi în tezaurul
muzeului ºi pânã la cele de la
Mozaic, Adrian V. Rãdulescu
acolo a crescut, între ele, acolo
s-a afirmat ca tânãr ºi acolo s-a
ºi împãmântenit ca muzeograf
ºi ca director de instituþie.

Sunt foarte plãcut surprins cã
publicaþia ZIUA de Constanþa s-a
gândit la o asemenea recuperare
a memoriei unui om care meritã
din toate punctele de vedere.
Restituiþi comunitãþii o personalitate de prima mânã. Numele lui se
aºazã pe o ºcoalã, ceea ce îmi pare aºa
de
elogios
pentru
voi!
Pe Adrian V. Rãdulescu l-am
cunoscut ca tânãr care îºi manifesta interesele faþã de istoria instituþiilor muzeale. Era atunci unul
dintre cei mai prestigioºi directori
de muzeu pe care îi avea România.
O personalitate absolut specialã, cu
o capacitate profesionalã deosebitã,
un latinist, epigrafist remarcabil,
un arheolog care a dublat interesele sale cu interese aparte pentru
Dobrogea ºi nu numai, dar ºi pentru
cultura clasicã în general.
Dar ºi unul dintre corifeii generaþiei
sale, cu relaþii între vârfurile intelectuale
ale
perioadei.
Evident, drumurile mele în
Dobrogea au fost toate marcate de interesele acestea de
patrimoniu construit, pentru
colecþii, pentru muzee, pentru
expoziþii. Notez cã la epoca
respectivã, anii 80, muzeul
constãnþean strãlucea între
muzeele þãrii, fiind printre
cele
mai
moderne
ca
expunere, rãspundea din plin
la standardele acelei etape,
muzeografiei contemporane.

El este legat direct de evoluþia
aceasta a Constanþei ºi a
Dobrogei
în
general.
Contactele au fost cu totul
deosebite, cãlduroase, m-a primit
ca pe un mai tânãr confrate pe
ºantierele pe care le-a condus de la
Albeºti ºi pânã la Adamclisi. Nu
de puþine ori am fost împreunã,
explicându-mi ceea ce scotea la
ivealã cu concursul colegilor sãi
pe
aceste
ºantiere.
La fel, era un cunoscãtor perfect al
topografiei antice, în special a Tomisului, a
Histriei, a Callatisului a Capidavei º.a.m.d.
A strãlucit în reuniuni internaþionale ºi întâmplarea face sã fi fost
martor la câteva dintre acestea. A
fost un punct de mare referinþã la
mari deschideri cum a fost Ovidiana.
Adrian V. Rãdulescu, alãturi de
generaþia de aur a arheologiei
româneºti - începând cu profesorul Radu Vulpe ºi pânã la mai
tânãrul Nicolae Gustav, cu cei
care s-au ocupat de perioada clasicã - a fãcut acea prezentare a lui
Ovidiu în Italia. Aducând în þarã,
la Ovidiana, un grup de 30 de
mari specialiºti clasici europeni. A
fost un eveniment pe care istoria
culturii secolului XX l-a înregistrat ca un succes imens.
Ne referim la contribuþiile
lui de cetãþean al Dobrogei,
pentru cã el nu este doar un
constãnþean, el este unul dintre susþinãtorii marii culturi ºi
grelei culturi clasice din toatã
Dobrogea. Este omul care,
împreunã cu confratele lui
Gavrilã Simion, de la Tulcea, a
fãcut din muzeele Dobrogei
mari instituþii de staturã europeanã. Iar prin descoperiri,
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care sunt mai bogate în
judeþul Constanþa, a atras
atenþia lumii culte europene
asupra acestei sinteze care s-a
petrecut la Dunãre ºi la Marea
Neagrã ºi fãrã de care istoria
Europei e greu sã fie înþeleasã.
Ca cetãþean, este omul care
a dat Constanþei o greutate în
primii ani postdecembriºti,
dovadã cã lumea l-a cunoscut
ºi l-a iubit alegându-l în fruntea comunitãþii. Ca cetãþean
este cel care a ctitorit
Universitatea «Ovidius», care
i-a fost primul rector ºi care,
prin stãruinþele sale, a contribuit în mod substanþial la
crearea unei elite a Constanþei
- ºi nu numai - în urma marilor
deschideri de dupã 1989.
Iatã ce pot sã remarc la o
asemenea personalitate vulcanicã, cu aspecte decizionale
în fiecare zi, cu o înþelegere
deosebitã faþã de semenii sãi,
pentru cã nu cred cã este în
muzeu, ºi doar acolo, vreunul
care sã nu se fi bucurat de atenþia
lui, de sprijin ºi de solicitudine
deosebitã umanã. Un caracter
remarcabil, care atunci când
Dumnezeu l-a luat într-o lume
mai bunã a lãsat un gol cu totul
deosebit, care se vede pânã în
ziua de astãzi. ªcoala creatã de el
are niºte obligaþii morale faþã de
Adrian V. Rãdulescu, de a ridica,
de a reface statutara instituþiei
muzeale ºi a arheologiei dobrogene la ceea ce el o dusese într-o
perioadã nu atât de deschisã cum
este cea în care trãim astãzi.
Adrian V. Rãdulescu a fost un etalon
de comportare, o minte strãlucit înzestratã ºi un om cu calitãþi excepþionale.
A avea asemenea iniþiative
media - ºi ziarul ZIUA de
Constanþa nu este numai lãudabil
- onoreazã în mod special ceea ce
se petrece în rândul celor care
l-au cunoscut pe Adrian V.
Rãdulescu. Este ca o formã de
recunoºtinþã pe care i-o
datorãm ºi se împlineºte în
felul acesta. Avem nevoie de
modelele acestea!“.
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Evocãri
În cadrul campaniei demarate de cotidianul Z I U A d e C o n s t a n þ a , începând cu data de 3
septembrie, am gãzduit evocãri ale celor care au cunoscut opera ºi personalitatea
istoricului Adrian V. Rãdulescu.
De-a lungul acestor sãptãmâni, am stat de vorbã cu academicieni ºi istorici, foºti colegi,
foºti studenþi, care i-au fost alãturi ºi care acum îl evocã onest. Începând cu prof. univ. dr.
Ioan Opriº sau academicianul Emilian Popescu, prof. univ. dr. Ioan Cândea, prof. univ. dr.
Alexandru Bologa, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, prof. univ. dr. Vasile Sârbu, dr. Doina
Pãuleanu, cât ºi alþii.
Am trãit plãcuta surprizã de a primi la redacþia ZIUA de Constanþa o interesantã evocare
din partea fostului student dr. Florin Stan, actualmente consilier în Ministerul Afacerilor
Externe.

#AdrianV.Rãdulescu-c
ctitorul
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Album foto
Campania dedicatã personalitãþii istoricului Adrian V. Rãdulescu a prilejuit descoperirea unui numãr
impresionant de fotografii care ne-au fost puse la dispoziþie, cu multã amabilitate, atât de familia
Rãdulescu, cât mai ales de conducerea Muzeului de Istorie Naþionalã ºi Arheologie din Constanþa, acolo
unde ºi-a petrecut mai bine de trei decenii.

#AdrianV.Rãdulescu-c
ctitorul

Sãpãturi la Edificiul roman cu mozaic,1960

Tulcea, 1979

La Adamclisi, în1992, cu profesori din Ungaria

Adrian V. Rãdulescu la Edificiul roman
cu mozaic, 1959

Colocviu internaþional,1985
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Carte
“Istoria Dobrogei” (ediþia 1998)
Lucrare extrem de valoroasã, unicul volum de „Istoria
Dobrogei“ are ca autori doi istorici de seamã ai acestui
þinut - Adrian V. Rãdulescu ºi Ion Bitoleanu.
Întrucât aceastã lucrare s-a tipãrit într-un tiraj
restrâns, chiar dacã s-a bucurat de douã ediþii, se numãrã
printre cãrþile rare ale Dobrogei ºi, tocmai de aceea, am
considerat mai mult decât necesarã digitalizarea sa
spre a fi oferitã tuturor celor interesaþi.
„Autorii s-au strãduit sã redea cât mai fidel
realitatea istoricã a acestui spaþiu românesc,
transdunãrean. Au fãcut-o cu preocuparea permanentã de-a marca trecutul Dobrogei contextului naþional - în ansamblul sãu - altfel am fi
putut cãdea în pãcatul regionalizãrii. Deci nici
pe departe nu se poate vorbi de o decupare a
patrimoniului istoric dobrogean pe care îl vedem
indisolubil legat de toate celelate provincii
româneºti, intra- ºi extracarpatice. (...)
Demersul istoric realizat în acest volum se
adreseazã tuturor acelora care doresc sã se edifice
despre ce înseamnã Dobrogea cu specificul sãu
însoþit adesea de bogãþia patrimonialã ilustratã azi
în muzee, cuprins de imensul bagaj de componente spirituale, care a dus la edificarea fiinþei
noastre religioase: sã nu uitãm o clipã cã de pe
acest pãmânt a iradiat cu forþã credinþa creºtinã
adusã ºi sintetizatã la începuturi, de Sfântul
Apostol Andrei“ (din Cuvânt-înainte la cartea
„Istoria Dobrogei“, semnat de autori).

Film documentar
O producþie Imago Studio-Constantin
Þiþineanu, Cristian Broascã ºi Cristian Cealera.
Finanþator - ZIUA de Constanþa.
Pelicula surprinde atât evocãri ale foºtilor
colegi, cât ºi personalitãþi cu care a interacþionat
istoricul Adrian V. Rãdulescu, într-un documentar
de circa 25 de minute, ce urmeazã a fi oferit spre
vizionare, în cadrul unei caravane prin unitãþile
de învãþãmânt din judeþul Constanþa.
Primul film documentar dedicat unei personalitãþi
dobrogene de marcã.
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„ANALELE DOBROGEI”
(serie veche 1920-1
1938)
- tematicã; particularitãþiÎn anul 1920, la Constanþa, se înfiinþeazã, sub conducerea profesorului
Constantin Brãtescu ºi a avocatului Ioan
N. Roman, „Societatea de culturã dobrogeanã”.
Programul societãþii prevedea, la
primul punct, editarea unei reviste „Analele Dobrogei” -, care, în fapt, continua revista „Arhiva Dobrogei”,
apãrutã la Bucureºti, în 1916, sub
direcþia lui Constantin Moisil, cãruia i
se alãturã Constantin Brãtescu. „Arhiva
Dobrogei”, în condiþii aparte, apare ºi în
1919 ºi 1920. O parte din colaboratorii
Analele
de prestigiu se transferã la „A
Dobrogei” (1920-1938).
„Analele Dobrogei”, revistã regionalã, ºi-a propus, printre altele, sã
studieze „pãmântul ºi poporul acestei
provincii, din toate punctele de vedere arheologic, istoric, etnografic, geologic,
economic”. Numeroasele studii ºtiinþifice au urmãrit ºi un scop mai înalt: „de
a crea o mai luminatã conºtiinþã naþionalã în românul dobrogean ºi a trezi o
mai vie iubire pentru locul în care
fiecare e activ. Desãvârºindu-te pe tine
dãruieºti Patriei un cetãþean valoros, de
care poate fi mândrã, ridicând satul sau
oraºul tãu, ai dãruit þãrii întregi mai
multã frumuseþe ºi tãrie.”
Secretarul de redacþie al revistei
apreciazã, în scrisoarea adresatã
preºedintelui Camerei de Comerþ din
Constanþa – prin care solicita, cu
onoare, sã se acorde în continuare subvenþia (5.000 lei) pentru a nu-ºi suspenda apariþia - cã revista „Analele
Dobrogei” e „una din cele mai de seamã
din întreaga þarã […] De multe s-a luat
act cu mari elogii ºi s-a þinut seama ºi în
cercurile ºtiinþifice din strãinãtate”.
Renumele revistei este întemeiat pe
contribuþiile ºtiinþifice datorate unor
colaboratori - savanþi, precum: Nicolae
Iorga, Vasile Pârvan, Simion Mehedinþi,
Orest Tafrali, Constantin Brãtescu,
Constantin Moisil, Radu Vulpe, George
Vâlsan, Vintilã Mihãilescu ºi mulþi colaboratori locali – profesori, ingineri etc.
Dintre temele ºi problemele abordate
menþionãm:
- Istoria Dobrogei integratã în Istoria
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României.
- Publicarea unor bogate note de
cãlãtorie sau de traduceri din însemnãrile cãlãtorilor strãini.
- Istoria culturii în Dobrogea, cu prioritate istoria învãþãmântului, traduceri
din lirica universalã.
- Proprietatea funciarã în Dobrogea.
- Istoricul dezvoltãrii portului
Constanþa ºi o încercare de a face
istoricul marinei în Dobrogea.
- Realizarea unor mici monografii,
mai cu seamã localitãþi rurale.
- Toponimia Dobrogei, cu consecinþe
foarte importante.
- Studii generale, care trateazã probleme
de psihologie, sfaturi medicale, observaþii
geologice, fauna Mãrii Negre ºi multe
altele.
- Loc important revine ºi producþiilor
folclorice.
- Traducerea în limba românã a
operei lui Ion Ionescu de la Brad:
„Excursie agricolã în Dobrogea, la
1850”. Operã de importanþã naþionalã,
prima lucrare complexã despre
Dobrogea, cu urmãtoarea structurã:
„Cuvânt înainte. Condiþiile de care
atârnã producerea bogãþiilor în Turcia;
O zi de cãlãtorie în Dobrogea;
Debuºeurile Dobrogei la Dunãre;
Proiect asupra cãilor de comunicaþie din
Dobrogea ºi o parte din Bulgaria; Solul;
Clima; Topografia; Populaþia; Belºugul
Dobrogei (sistemul de economie ruralã
în Dobrogea, administraþia, condiþiile ºi
dijmele); Mocanii”.
În final, opinãm cã „Analele
Dobrogei” conþin un bogat inventar de
materiale documentare, de izvoare,
câteva studii de sintezã despre istoria
Dobrogei, depre geografia, economia,
flora ºi fauna dobrogeanã. „Ele au facilitat rãspândirea ºi cunoaºterea istoriei
Dobrogei, a caracteristicilor acestei
provincii, a modului de viaþã a locuitorilor sãi”.
Prof. Constantin VITANOS

#citeºteDobrogea
www.ziuaconstanta.ro
În curând, în Biblioteca virtualã ZIUA de Constanþa

Revista „Analele Dobrogei” - izvor de aur
pentru cunoaºterea istoriei locale

Înlesnind accesul la un fond de
carte rarã, dar mai ales restituind
texte de referinþã despre istoria
Dobrogei, cotidianul ZIUA de
Constanþa considerã drept o
datorie de onoare grija pentru
patrimoniul local, în intenþia de a
genera interes ºi emoþie pentru
tot ceea ce a însemnat culturã
dobrogeanã.
Se adaugã astfel fondului
documentar deja existent în
Biblioteca virtualã ZIUA de
Constanþa, cu sprijinul Muzeului
de
Istorie
Naþionalã
ºi
Arheologie Constanþa, varianta
digitalã a 21 de numere ale
revistei „Analele Dobrogei”
(serie veche), publicaþie care sa ocupat cu o consecvenþã
exemplarã de arheologia, istoria,
etnografia, geografia, geologia,
economia, etniile, literatura,
publicistica, agricultura, industriile, comerþul, obiceiurile, credinþele, fauna, flora, folclorul,
marina etc. din þinutul Mãrii,
adunând în paginile ei semnãturile unor somitãþi în materie
ale vremii.

„Din programul ce ne-am
propus, îndeplinim astãzi
primul punct: Revista. Ea va
apare, deocamdatã trimestrial, sub titlul «ANALELE
DOBROGEI» ºi sub direcþiunea d-lui profesor C-tin
Brãtescu, membru corespondent al Academiei Române, a
cãrui activitate în tot ce se
referã la Dobrogea e în
deobºte cunoscutã ºi al cãrui
nume singur e o bunã
chezãºie de competenþã ºi
metodã ºtiinþificã.
O altã revistã, în unele
privinþe asemãnãtoare, la
care au scris mulþi din colaboratorii noºtri, a apãrut acum
câþiva ani la Bucureºti, sub
titlul «Arhiva Dobrogei», condusã la început de d-l profesor
Const. Moisil, iar mai târziu
împreunã cu d-l profesor
Const. Brãtescu, ºi a adus
remarcabile servicii cauzei ce
noi înºine ne propunem a
servi. Facem aceastã lãudabilã
ºi recunoscãtoare menþiune,
cu îndoita observaþiune cã
poate ar fi fost de dorit sã se
ajungã la gruparea tuturor
forþelor care merg ºi lucreazã
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în aceiaºi direcþiune, dar cã
Societatea noastrã, fãrã a voi
sã atingã vreun drept ori vreo
susceptibilitate, a crezut cã e
nevoie ca revista ei sã aparã
în chiar metropola Dobrogei,
cu program de activitate lãrgit, care sã îmbrãþiºeze, pe
lângã comoara scumpã a
cunoºtinþelor despre trecut, ºi
însuºi prezentul, actualitatea
vie, cu nesfârºita ei varietate
de probloeme ºi curente.
Condiþiunile grele de
imprimare în momentele de
faþã vor scuza, mãcar în parte,
imperfecþiunile
cu
care
« A N A L E L E D O B R O G E I » se
prezintã. Societatea noastrã
va face însã toate sacrificiile,
ca
sã
aducã,
treptat,
îmbunãtãþirile necesare, cu
speranþa cã nu-i va lipsi concursul moral ºi sprijinul material al tuturor celor în mãsurã
de a aprecia munca ce
începem în asemenea împrejurãri ºi cu asemenea sentimente. “.
(fragment din „Cuvânt cãtre
cititor“, semnat de Ioan N.
din
„Analele
Roman,
Dobrogei“, Anul I, nr. 1, 1920)

#citeºteDobrogea
www.ziuaconstanta.ro

MULTUMIM COLABORATORILOR SI PARTENERILOR
PENTRU SUSTINEREA PROIECTELOR EDITORIALE
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STEFADINA COMSERV SRL are un rol important, deoarece, folosindu-se de echipamente
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înseamnã servicii de publicitate. Prin echipamentele sale ne-a oferit servicii de o calitate
superioarã în domeniul print-urilor.
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