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Histria X. La céramique romaine des I - III siècles ap. J.-C.

Catalogul colectiv al incunabulelor din România

de Alexandru Suceveanu

de Elena-Maria Schatz și Robertina Stoica

Lucrarea, în limba franceză,
include toată ceramica (romană, indigenă
sau alogenă), inclusiv amforele din
primele trei secole ale erei noastre
descoperite în situl arheologic de la
Histria, mai exact din 30 a. Chr. până în
295 p. Chr. Întocmirea acestui catalog al
ceramicii romane timpurii descoperite aici
reprezintă o primă încercare în materie.
Lucrarea include întregul lot de material,
acesta fiind analizat şi structurat pe baza a
trei criterii principale: cronologic, stilistic şi
tipologic.

Lucrarea semnalează numai
date care individualizează ediia,
menionând toate exemplarele unei
ediii, existente în ară, cu localizarea
fiecăruia dintre acestea. Scopul
acestui catalog este de a evidenia:
numărul incunabulelor existete în
prezent în România (1.347 de titluri de
ediii, în 1.706 exemplare);
autorii/titlurile/ediile care alcătuiesc
colecia naională de incunabule;
numărul de exemplare din fiecare
lucrare și localizarea fiecărui
exemplar; coleciile de incunabule din
România (43 la număr).

Volum tipărit în 2000, 185 pagini, ISBN 973-99088-8-8.

Preţ: 29,00 lei

Histria XI: Les bols hellénistiques à décor en relief

Volum tipărit în 2007, 590 pagini, ISBN 978-9730-10-1

Preţ: 45,00 lei

de Catrinel Domăneanţu
Studierea ceramicii elenistice de

la Histria a fost multă vreme neglijată,
această categorie ceramică fiind mai puţin
spectaculoasă decât cea arhaică sau
clasică. Lucrarea îşi propune
introducerea în circuitul ştiinţific a lotului
histrian organizat pe ateliere şi centre de
producţie, întreprindere extrem de dificilă
în condiţiile în care la 99,9% din piese s-au
păstrat doar fragmente, unele de foarte
mici dimensiuni. De aceea în structura
lucrării ponderea principală revine
catalogului şi mai puţin consideraţiilor
istorice sau de altă natură.
Volum tipărit în 2000, 240 pagini, ISBN 973-99088-9-6 Preţ: 27,50 lei

Catalogul cării românești vechi și rare din colecia
Muzeului Municipiului București
de Ștefania-Cecilia Ștefan

Lucrarea se înscrie în
categoria cataloagelor de colecie. Ea
cuprinde – în conformitate cu
principiile metodologice ale
domeniului – descrierile a 91 de
exemplare (corespunzând unui număr
de 68 de ediii) de carte românească
veche și rară deinute de biblioteca
Muzeului Municipiului București, cu o
bogată ilustraie.
Volum tipărit în 2008, 251 pagini, ISBN 978-973-7930-22-4
Preţ: 24,00 lei

Bibliografia de referinţă a cărţii vechi (manuscrisă şi
tipărită)
Lucrarea cuprinde ceea ce s-a
scris în România şi în lume cu privire la
cartea veche manuscrisă sau tipărită.
Volumul cumulează 1.990 referinţe
însoţite de indici de responsabilităţi (853
nume), indici de reviste (67), indici de
subiecte (5.632), indicele celor care au
participat la cercetarea documentelor şi
la descrierea elementelor de date (19
bibliografi).
Volum tipărit în 1999, 458 pagini, ISBN 973-99088-1-0.

Preţ: 5,00 lei

NUMISMATICĂ
MONEDE DE AUR DIN COLECŢIILE
ROMÂNEŞTI – vol. 1: Colecţii din Muntenia Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul Dunării de Jos
Călăraşi, Muzeul Judeţean “Teohari Antonescu”
Giurgiu, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie
Prahova.
de Aurel Vîlcu şi Mihai Dima, în colaborare
cu Ana Dicu, Marian Neagu, Emil Păunescu
şi Elisabeta Savu.
În volum sunt publicate peste
380 de monede de aur antice,
bizantine, medievale, moderne şi
contemporane, reprezentând toate
piesele din această categorie păstrate
în colecţiile celor patru muzee. Peste
130 de piese sunt ilustrate, cele mai
interesante fiind redate şi la scara 2:1.
Volumul cuprinde şi un amplu studiu
introductiv, consacrat monedei de aur în
spaţiul carpato-danubiano-pontic de-a
lungul timpului, semnat de dr. Ernest
Oberländer-Târnoveanu.
Text bilingv român - englez, 118 pagini (10 planşe color).
Volum tipărit în 2001, ISBN 973-85287-0-4.

Preţ: 10,00 lei

Tezaurul de la Cislău, în seria:
Tezaure monetare din România.
de Mihai Dima şi Eugen-Marius Constantinescu

Tezaurul de la Cislău este unul
dintre puţinele tezaure de monede
romane de argint din epoca romană
descoperite până acum în Muntenia.
Mai mult decât atât, piesele care
constituiau iniţial acest depozit
monetar au fost recuperate aproape în
totalitate, fapt care sporeşte valoarea
documentară a descoperirii. Toate
monedele sunt ilustrate.

Text bilingv român - englez , 48 pagini (15 planşe).
Volum tipărit în 2001, ISBN 973-85287-1-2.

Preţ: 5,00 lei

Primim comenzile dvs. prin poştă, telefon, fax sau e-mail şi vă expediem publicaţiile solicitate prin poştă, cu plata ramburs sau prin virament.
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