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ANIVERSAREA CABINETULUI NUMISMATIC
AL BIBLIOTECII ACADEMIEI R. P. R.
În septembrie 1\J56, s-au împlinit 80 de ani de cînd a luat fiinţă una din
cele mai vechi colecţii numismatice, cu caracter public, din ţara noastră, aceea
a Cabinetului numismatic de pe lîngă Biblioteca Academiei Republicii Populare
Romîne. Prin darul oferit Societăţii Academice Romîne, în şedinţa din 18 septembrie
J 876, constînd dintr-o colecţie de peste 450 monede şi mcdalii moldoveneşti şi
muntene, D. A. Sturdza a eonstituit nucleul în jurul căruia s-au adunat cu anii
multe şi valoroase piese.
Rămasă în grija primului donator timp de peste :30 de ani, colecţia Academiei
Romîne a alcătuit fondul de ba:r.ă pentru Cabinetul numismatic, creat de această
instituţ.ie la 1 ianuarie 1911, în urma repetatelor stăruinţe depuse de Ion Bianu.
La această dată, noul Cabinet numismatic îşi începe activitatea sub conducerea
~tiinţifică a lui D. A. Sturdza, ajutat de profesorul Constantin Moisil. În 191-1,
lui D. A. Sturdza îi urmează M. C. Sutzu, iar din 1933, privigherea ştiinţifică a
Cabinetului numismatic i-a revenit a.cademicianului Constantin l-Ioisil, care deţine
şi astăzi această funcţie.

În afară de grija depusă pentru litrîngerea şi conservarea unor colecţii, ce au
ajuns în zilele noast.re foarte însemnate, Cabinetul numismatic şi-a propus chiar
de la începutul activităţii sale să cerceteze materialele adunate şi variatele probleme
ridicate în domeniul numismaticii şi al disciplinelor înrudite. Aceste preocupări
s-au reflectat în numeroase studii remarcabile publicate de academicianul Constantin
:;\loisil sau sub indrumarea sa, într-un răstimp de peste patru decenii,.
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SĂRBĂTORIREA

ACADEMICIAN ULUI CONSTANTIN MOISIL

Academia Republicii Populare Romîne a sărbătorit în ziua de 27 decembrie
1956, în cadrul unei şedinţe festive, pe academicianul Constantin Moisil, cu prilejul
implinirii vîrstei de 80 de ani. Au rostit cuvîntări, elogiind activitatea ştiinţi
fică desfăşurată de sărbătorit, academicianul Petre Constantinescu-Iaşi, din partea
subsecţiei de ştiinţe istorice a Academiei R.P.R. ; Bucur Mitrea de la Institutul
de arheologie, insistînd mai ales asupra activităţii ştiinţifice a academicianului
Constantin Moisil în domeniul numismaticii; academicianul Barbu Lăzăreanu a
adus salutul Prezidiului Academiei; prof. univ. Emil Virtosu, vorbind în numele
cercetătorilor de arhive, foşti elevi şi colaboratori ai sărbătoritului; conf. univ.
Mihail Macrea a salutat pe academieianul Constantin Moisil din partea cercetă508

