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Volumul de faţă cuprinde un mănunchi de studii şi cercetări arheologice întreprinse în ultimii ani pe teritoriul Capitalei, de Muzeul de istorie
a oraşului Bucureşti, cu ajutorul Comitetului de cultură şi artă al oraşului
Bucureşti şi al Institutului de arheologie al Academiei R.P.R.
Un prim rod al acestor cercetări îl constitue volumul intitulat "CERCETARI ARHEOLOGICE 1N BUCUREŞTI", dedicat unor rezultate
obţinute în săpăturile arheologice sistematice. Studiile publicate
în
acest volum pun în valoare săpăturile şi materialele arheologice obţi
nute în campaniile din ultimii ani şi reflectă partea tot mai largă care a
revenit colectivului de arheologi ai Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti în efortul general al arheologilor romi ni de .a îmbogăţi! pe calea
săpăturilor, documentaţia cu privire la trecutul îndepărtat al poporului
nostru în acest colţ al ţării. Ele reflectă totodată şi maturizarea ştiinţifică
a cadrelor de specialişti ai Muzeului istoric al Capitalei, care şi-au început
ucenicia în anii regimului nostru democrat-popular, alături de specialiştii
Institutului de arheologie al Academ,iei R.P.R., care, acum un deceniu, au
reluat pe scară largă şi pe baze cu adevărat ştiinţifice, cercetările arheologice din Bucureşti.
In chip firesc, Institutul de arheologie, căruia îi revine sarcina să coordoneze cercetările arheologice de pe întreg cuprinsul ţării noastre, a căutat
şi caută să sprijine activitatea diferitelor colective de cercetători ce activează în cadrul muzeelor regionale şi raionale. In chip tot atît de firesc,
pe măsură ce aceste colective cîştigă experienţa ştiinţifică necesară, trebue
să le revină un loc tot mai însemnat în efortul colectiv de cercetare.
Aceasta, cu atît mai mult cu cît avîntul extraordinar al industriali~ării ţării
noastre şi al socializării agriculturii de pe întreg cuprinsul ei, a dat naştere
unui ritm neîntîlnit pînă acum nu numai din punctul de vedere al descoperirilor, dar mai ales al cercetărilor sistematice de teren.
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Din acest îndoit punct de vedere - atît prin săpăturile de salvare,
necesitate de nu1nărul tot mai mare de lucrări edilitare şi de construcţii,
cît şi prin cercetările sistematice de teren, colectivul Muzeului de istorie
a oraşului Bucureşti şi-a cîştigat merite ce trebuie să fie subliniate.
Volumul de faţă, care are menirea de a pune în valoare aceste descoperiri, reflectă din plin contribuţia acestui colectiv la marele efort al
arheologilor romîni de a studia, pe baza concepţiei materialismului istoric,
trecutul îndepărtat al poporului nostru. Activînd pe şantierele de constT'ucţii sau pe şantierele arheologice deschise pe teritoriul Capitalei, colectivul IV1uzeului de istorie a oraşului Bucureşti a smuls din adîncurile
pămîntului documente istorice de cel mai mare preţ. Publicarea lor va contribui în chip substanţial la cunoaşterea trecutului Capitalei şi va fi de un
real folos tuturor acelora care doresc să afle date ştiinţifice exacte despre
dezvoltarea multiseculară a primului oraş al ţării noastre.
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