CuvÂNT îNAINTE

Aflată la cea de a 30-a apariţie, revista Muzeului Judeţean de
Istorie ''lulian Antonescu" Bacău este deja o publicaţie de tradiţie,
binecunoscută specialiştilor din ţară şi străinătate.
Iniţiată de primul director al muzeului, Iulian Antonescu, cel
dintâi număr al revistei intitulată sugestiv CARP/CA a apărut în
1968, Şi de atunci, cu unele excepţii - datorate unor cauze obiective

- s-a tipărit anual, ajungând în prezent la cel de-al 30-lea număr,
fiind considerată una dintre revistele cu cea mai bună frecvenţă de
apariţie.
De-a lungul timpului, revista s-a impus printre publicaţiile de
specialitate datorită conţinutului său valoros şi divers,

care

valorijică evenimente din istoria locală şi naţională, dar şi din
istoria universală, studii şi articole semnate de nume de prestigiu din
domeniul istoriei, arheologiei, muzeologiei, artei, etnografiei, printre
care amintim: academicianul Alexandru Zub, prof.dr. Dan Gh.
Teodor, dr. Marilena Florescu, dr. Dan Monah, prof.dr. Ioan
Mitrea, dr. Alexandru Artimon, dr. Vasile Ursachi, Viorel Căpitanu
şi mulţi alţii.
În paginile revistei CARP/CA au fost valorificate rezultatele
cercetărilor arheologice efectuate în judeţ, dar şi în zonele limitrofe,
descoperiri de tezaure monetare, s-au populariza/ evenimente
importante din istoria locală modernă şi contemporană, figuri de
eroi băcăuani etc. Câteva numere din CARP/CA au fost dedicate
unor personalităţi istorice, cum ar fi Vasile Pârvan, Ion Ionescu de
la Brad şi Iulian Antonescu, cuprinzând articole referitoare la viaţa
şi activitatea acestora. O parte din studii au fost prezentate şi în
cadrul ediţiilor Simpozionului Naţional "Vasile Pârvan", organizat
anual de istituţia noastră. În paginile revistei s-au mai publicat şi
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articole de muzeologie, de restaurare-conservare, prezentări de carte
şi recenzii.
Toate volumele au fost însoţite de o bogată ilustraţie şi de
rezumate în limbi de largă circulaţie internaţională, ceea ce le-a
făcut accesibile şi specialiştilor din străinătate, cu care întreţinem
relaţii de colaborare şi schimb de publicaţie. În acest sens, ne face
plăcere să constatăm că revista CARP/CA a fost solicitată de 45 de
instituţii de specialitate (universităţi, muzee, biblioteci) din 11 ţări

europene, ceea ce ne determină să credem că publicaţia se bucură de
un real interes şi în rândul specialiştilor de peste hotare.
În acest moment aniversar, îi dorim revistei o viaţă lungă, cât
mai multe apariţii interesante şi succes, iar tuturor colaboratorilor
noştri le adresăm sincere mulţumiri!
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