


CRONICA 

ANIVERSAREA CABINETULUI NUMISMATIC 
AL BIBLIOTECII ACADEMIEI R. P. R. 

În septembrie 1956, H-a.u împlinit 80 de aui de cind a, luai fiinţă una. din 
cele mai vechi coleeţii numismatice, cu caracter public, din ţara noastră, aceea 
a Cabinetului numismatic de pe lîngă Biblioteca Ac.ademiei Republicii Populare 
Ro mîne. Prin darul oferit Societăţii Academice Ro mîne, în şedinţa din 18 septembrie 
1876, constînd dintr-o colecţie de peste -!50 monede şi mcdalii moldovene~ti şi 

muntene, D. A. Sturdza a constituit 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 
Homîne a alcătuit fondul de bază pentru Cabinetul munisnuttic, creat de această 
instituţie la 1 ianuarie 1911, în urma repetatelor stăruinţe depuse de Ion Bianu. 
La această dată, noul Cabinet numismatic îşi începe activitatea sub conducerea 
ştiinţifieă a lui D. A. Sturdza, ajutat de profesorul Constantin Moisil. În 191-l, 
lui D. A. Sturdza îi urmează M. C. Sutzu, iar din 1933, privigherea ştiinţifică a 
Cabinetului numismatic i-a revenit academicianului Constantin )loisil, care deţine 
şi astăzi această funcţie. 

În afară de grija depusă pentru strîngerea şi conservarea unor colecţii, ee au 
ajuns în zilele noastre 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 diseiplinelor imudite. Aceste preocupări 
s-au reflectat în numeroase studii remarcabile publicate de academicianul Constantin 
~Ioisil sau sub îndrumarea sa, într-un răstimp de peste patru decenii,. 

o. 1. 

SĂRBĂTORIREA ACADEMICIANULUI CONSTANTIN MOISIL 

Academia Republicii Populare Romîne a sărbătorit în ziua de 27 decembrie 
1956, in cadrul unei şedinţe festive, pe academicianul Constantin Moisil, cu prilejul 
împlinirii virstei 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, insistind mai ales asupra activităţii ştiinţifice a academicianului 
Constantin Moisil în domeniul numismaticii; academicianul Barbu Lăzăreanu a 
adus salutul Prezidiului Academiei; prof. univ. Emil Vîrtosu, vorbind in numele 
cercetătorilor de arhive, foşti elevi ~i colaboratori ai sărbătoritului ; conf. univ. 
Mihail Macrea a salutat pe academicianul Constantin Moisil din partea cercetă-
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torilor- istorici, arheologi, şi numismaţi -din Transilvania; Octavian Iliescu, cerce
tător principal la Cabinetul numismatic, a adus omagiile cadrelor acestui Cabinet ; 
în numele Societăţii numismatice l'Omîne au vorbit George Buzdugan, secretar 
general, şi Ilie Ţabrea, membru al Societăţii. 

A răspuns tutu,ror academicianul Constantin Moi8il, mulţumind Academiei 
pentru sărbătorirea sa şi depănîndu-şi amintiri din indelungata a(·t.ivitate ştiin

ţifică pc care doreşte cu fermitate să o continue. 
Şedinţa s-a încheiat cu un euvînt al aeademieianului Constantin Daicoviciu, 

eare a urat sărbătoritulni viaţă lungă şi suecese în munca ştiinţifică. 

O. I. 

DONAŢIE 

În anul 1!15.), Cabinetul numismatic al Bibliot.eeii Academiei R.P.H. a primit 
rle la eunoscutul numismat .şi arheolog Vasile Canarac·he din Bucureşti o frumoaRă 
şi bogată eolecţie de monede antice, adunate în eurs de neo 30 de ani de pe 
t.eritoriul vechilor oraşe greeeşt.i aşezate pe eoasta romînească a Mării Negre. 
Colecţia se compune din 426 piese de aur, argint şi bronz, emise la Histria, Callatis 
~i Tomis, şi eonstituie un valoros material de studiu pentru toţ.i cei ce se ocupă 
de numismatica şi istoria acestor oraşe a.ntice. 

c. 1~l. 
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