
ARHIVA DOBROGEI. Revista Societăţii pentru cercetarea şi studierea Dobrogei. Publicată sub 
auspiciile Casei Şcoalelor. Bucureşti, 1916, 1919-1920. Trimestrial. 24x16. 5 lei/nr., 20 lei/an. Sub îngrijirea d-
lui Const. Moisil. 

Revistă ştiinţifică, axată pe probleme de arheologie şi numismatică, istorie şi etnografie dobrogeană. 
Primul volum a apărut  în 1916, la Tip. „Jockey Club” - Ioan C. Văcărescu-Bucureşti. 

Volumul II a apărut după război, cu nr. 1, ianuarie-aprilie 1919, la Tip. Convorbiri literare-Bucureşti, în 
88 p., urmat de nr. 2, mai-iunie 1919, la aceeaşi tipografie, în 64 p. (p.89-152), iar nr, 3-4, datate iulie-
decembrie 1919, au apărut împreună la Tip. Curţii Regale-F. Göbl Fii-Bucureşti, 1920, în 160 p. (p.153-312). 
Această serie din 1919 (nr.1-4, 312 p.) are menţionată pe copertă: Sub direcţiunea d-lor Const. Moisil şi C. 
Brătescu. 

Volumul III a apărut doar cu nr. 1 în 1920, sub direcţia lui Constantin Moisil, la Tip. Curţii Regale-F. 
Göbl Fii-Bucureşti, în 40 p. La p. 39-40, directorul revistei salută elogios apariţia Analelor Dobrogei, la 
Constanţa, după care dă o scurtă Dare de seamă, de fapt bilanţul financiar al Arhivei Dobrogei. Reiese că numai 
primul volum (1916) a fost tipărit cu cheltuiala Casei Şcoalelor. Celelalte au apărut din contribuţii şi 
abonamente. Preţul: Vol. 1 (1916) lei 10; vol. II (1919) lei 20; vol. III/1 (1920) lei 4. Costul unui abonament 
anual: 25 lei. 

În prefaţa la primul volum, Const. Moisil explică intenţiile publicaţiei astfel:  
„Sunt treisprezece ani de când am încercat pentru întâia oară înfiinţarea unei societăţi care să aibă de 

scop cercetarea şi studierea Dobrogei. Eram atunci director al liceului din Tulcea şi în urma numeroaselor 
călătorii ce făcusem mai mulţi ani de-a rândul în toate părţile acestei provincii, cât şi din studiile ce 
întreprindeam, ajunsesem să-mi dau seama de importanţa cu totul excepţională ce are această regiune pentru 
ţara şi neamul nostru întreg, precum şi de netemeinicia multor păreri ce circulau asupra ei nu numai în public, 
dar şi în cercurile care trebuiau să fie mai bine informate. 

Cunoaştem, de altă parte, serviciile mari ce le aduseseră în alte părţi societăţile de acest fel şi 
informațiunile preţioase ce le-au scos din publicațiunile lor nu numai oamenii de ştiinţă, dar chiar şi bărbaţii 
de stat şi diplomaţii. 

În sfârşit, reuşisem să câştig pentru această idee, pe lângă mai mulţi intelectuali, pe mult regretatul 
Luca Ionescu, pe atunci prefect al judeţului Tulcea, un om pătruns de cele mai bune intenţiuni pentru 
propăşirea Dobrogei şi care s-a arătat dispus să ne susţină şi printr-o largă subvenţiune bănească din partea 
judeţului”. 

……. 
„Dar cu toate stăruinţele mele şi cu toată bunăvoinţa lui Luca Ionescu, anumite împrejurări locale au 

împiedicat înfăptuirea acestei idei. Ea însă n-a încetat să ne preocupe şi mai departe, iar după stabilirea mea 
în Bucureşti am crezut că activitatea ce am depus timp de zece ani în Dobrogea îmi dădea dreptul să urmăresc 
de aici realizarea ei. Mai ales că, cu cât trecea timpul mă convingeam tot mai mult despre necesitatea de a se 
înfiinţa astfel de societăţi în toate ţinuturile româneşti”. 

…… 
 „Studierea ținuturilor românești se impune cât mai neîntârziat și cel mai practic mijloc pentru aceasta 

este înființarea de societăți regionale cu acest scop. /…/ Dar în afară de folosul lor științific, aceste societăți au 
și un rol social din cele mai salutare …” 

Colaboratori: Alexandru P. Arbore, Constantin Brătescu, Nicolae Cartojan, Goran I. Cialicoff, Copacius 
Junior (?), G. N. Ionescu, M. Ionescu-Dobrogeanu, Nicolae Iorga, C. Lăzărescu, Constantin Moisil, C. 
Petritopol, M. Postelnicu, Ioan N. Roman, Jean Stoenescu-Dunăre, I. Tulceanu ş.a. 

Studiile şi articole mai importante apărute în revistă au fost publicate şi în broşuri sau extrase sub 
îngrijirea lui Const. Moisil şi sub egida Societăţii pentru studierea şi cercetarea Dobrogei.  

Alte date despre revistă vezi în Ion Faiter şi Constanţa Călinescu: „Reviste dobrogene.  Arhiva 
Dobrogei; Analele Dobrogei. Bibliografie  analitică  selectivă”, Constanța, 1972. 

Vezi şi Dumitru Constantin-Zamfir, Octavian Georgescu: „Introducere în istoricul presei dobrogene”, 
în vol. „Protecţia ecosistemelor”, Constanţa, 1976, p. 327-328. 

Notă: Din 1920, Const. Moisil scoate la Bucureşti revista: Cronica numismatică și arheologică. 1920-
1929, 1934-1945. Tot din 1920, Const. Brătescu împreună cu Ioan N. Roman scot la Constanța revista Analele 
Dobrogei, 1920-1938 (vezi). 

 
CONSTANTIN-ZAMFIR, DUMITRU; GEORGESCU, OCTAVIAN. Presa dobrogeană 

[carte multigrafiată] : (1879-1980).  Dumitru Zamfir, Octavian Georgescu. [sl]: .  [sl]  : s.n., 1985, 392 p. 
multigr. ; 20 cm. Antetitlu: Biblioteca Judeţeană Constanţa; pp. 35-37 

Proiect AFCNBiblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


