Carpica

-

30

de ani de existenţă

Odatli cu ieşirea de sub tipar al acestui număr al prestigioasei publicaţii muzeule,
Carpica sau altfel spus al celui de al 946-lea titul scris de-a lungul acestui interval de timp între
"
coperţile acesteia, instituţia noastră marchează şi 30 de ani de existenţă a revistei .
Fondata în anul 1968 de către regretatul profesor, om de cultură şi muzeograf, lulian
Antonescu, pe atunci director (primul, de altfel) al muzeului din Bacău, publicaţia a fost
concepută ca un anuar în paginile căruia să se regăsească o tematică istorică diversă (de la
paleolitic şi piinii la studii de istorie contemporană). Indiferent din ce perioadă istorică se
încadrau aceste studii, ele aveau ca numitor comun originalitatea şi valoarea ştiinţifică
deosebită.
Cota ştiinţifică ridicată a publicaţiei este nwtivată nu numai de problematica variată a
titlurilor, de pertinenţa anliz:.elor şi concluz;iilor, ci şi de faptul că Între semnatarii materialelor
se înscriu nume de prestigiu, de cercetători consacraţi, arheolog/ şi muz:.eografi dintre care
încercăm să desprindem doar câteva nume fără o ordine anume: Radu şi Alexandru Vulpe,
V ladimir Dumitrescu, Dumitru Berciu, Ştefan 0/teanu, Dan Gh. Teodor, Alexandru Zub, Victor
Spinei, Gheorghe Platon, Ioan Scurtu, Eugen Comşa, Ioan Agrigoroaiei, Vasile Ursachi, Viorel
Căpitanu, Ioan Mitrea, Alexadru Artimon, Ştefan Gorovei, Vasile Chirica şi mulţi alţii.
În nwd firesc, În paginile publicaţiei, o pondere Însemnată din economia fiecărei noi
apariţii a revenit evidenţierii rezultatelor propriilor preocupări din domeniile cercetării
arheologice şi istorice ale muz:.eografilor şi a altor specialişti şi colaboratori ai muzeului
obţinlindu-se valoroase studii de istorie locală.
Deşi traversam o perioadă financiară dificilă, seria apariţiei acestei reviste, din fericire,
nu a fost întreruptă (aşa cum s-a întlimplat cu alte publicaţii de acest gen din ţară). Ţinem în
nwd deosebit să mulţumim Ministerului Culturii, Direcţiei Muzeelor şi Colecţiilor care a
finanţat apariţia ultimelor două numere.
După 1990 sistemul de schimb de publicaţii cu alte ţări s-a intensijicat, revista Carpica
bucurlindu-se de o reală apreciere, contribuind astfel/a îmbunătăţirea imaginii ţării în exterior.
In speranţa că această publicaţie va avea o viaţă cât mai lungă mulţumim tuturor acelora
care, sub o formii sau alta au sprijinit an de an apariţia ei.
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Unele numere au cumulat mai mulţi ani.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

