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PREFAŢA

S-a împlinit mai bine de un veac de la apariţia primebl· articole
de istorie bucureşteană. Istoriografia acestui oraş s-a îmbogăţit de atunci
cu un vast material, alcătuit din monografii, studii, articole, note etc.
Un aport însemnat în promovarea cercetării trecutului Bucureştilor
l-a adus Muzeul Capitalei. Infiinţat în iulie 1929, prin hotărîrca primarului Dem. I. Dobrescu, Muzeul Municipal a desfăşurat o largă activitate
de cercetare ştiinţifică, concomitent cu strădania alcătuirii unui bogat
şi reprezentativ patrimoniu muzeal.
In anul 1935 Muzeul Municipal a editat buletinul ştiinţific „Bucureştii". Studiile înserate în paginile acestuia, ca şi cele cc au văzut lumina tiparului în lucrări de sine stătătoare, au adus o contribuţie de
seamă la difuzarea rezultatelor cercetării istoriei Bucureştilor, la prezentarea unor obiecte muzeistice de o mare importanţă ştiinţifică. Datorită
însă unor grele condiţii materiale, publicaţia „Bucureştii" îşi încetează
apariţa doar după patru numere, în 1937.
Continuînd preocupările înaintaşilor, colectivul Muzeului de istorie
a oraşului Bucureşti a lărgit cu mult cîmpul investigaţiilor ştiinţiiice,
fapt confirmat de cele 24 volume publicate în ultimii ani. Peste 115 studii
şi comunicări, note şi recenzii au alcătuit sumarul celor patru volume de
„Materiale de istorie şi muzeografie", apărute între anii 1964-·1966. Cum
toate aceste materiale sînt consacrate istoriei Bucureştilor, socotim că se
impune a numi această publicaţie „Bucureşti - Materiale de istorie şi
muzeografie", continuînd astfel tradiţia buletinului Muzeului Manicipal,
a cărui importanţă ştiinţifică s-a făcut remarcată atît în ţară cît ;Ji peste
hotare.i
„Bucureşti Materiale de istorie şi muzeografie" - volumul V însumează, ca şi volumele anterioare, lucrări elaborate de cercetătorii
instituţiei noastre, precum şi studii de înalt prestigiu datorate unor specialişti din afară cadre universitare, cercetători ai institutelor de istorie etc. - iubitori ai istoriei „capitalei. In paginile voll:lmului de faţă
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.se abordează teme privind multiseculara dezvoltare a oraşului de la începuturile sale pînă în zilele noastre.
Un capitol de seamă este consacrat problemelor de muzeografie în
care fie că sînt prezentate valori ale patrimoniului muzeal, fie că este
împărtăşită experienţa muzeală a colectivului nostru.
Dorim ca „Bucureşti - Materiale de istorie şi muzeografie" să fie
-O largă tribună de dezbateri, în care să &e reflecte mai pregnant stadiul
-cercetării istoriei Capitalei, indisolubila sa legătură cu oraşele patriei,
rolul avut în evoluţia fenomenelor economice, politice şi social-culturale
în 'sud-estul Europei.
Paginile acestei publicaţii sint deschise tuturor iubitorilor istoriei
Bucureştilor, ~are, printr-o migăloasă şi perseverentă strădanie, aduc contribuţii remarcabile la cunoaşterea îndelungatei existenţe a societăţii
<>meneşti de pe teritoriul de azi al Capitalei.
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