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PREFAȚĂ
Cuprinse în fondul personal „Olga Necrasov”, obiectele au fost donate de către cercet. dr.
M. Bulai-Știrbu din cadrul Institutului de Antropologie Iași, în anul 2009.
Olga Necrasov s-a născut la 1 septembrie 1910, la Sankt Petersburg, Rusia. A urmat
studiile primare şi secundare la Şcoala „Notre Dame” de Sion din Iaşi, iar pe cele superioare la
Universitatea din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Naturale. Ea s-a specializat în antropologie la
Varşovia, Breslau şi München (1935-1937) şi a obţinut titlul ştiinţific de doctor în Ştiinţe
Naturale, specializarea Antropologie în anul 1940, la Universitatea din Iaşi. După absolvire, şi-a
început cariera universitară, didactică şi de cercetare, parcurgând toate treptele până la cea de
profesor doctor docent, cu specializarea în Anatomia comparată şi Antropologie. Totodată, a
iniţiat şi dezvoltat noi direcţii de cercetare la universitatea ieşeană: antropologia biologică
contemporană, paleoantropologia, morfologia ecologică şi funcţională, arheozoologia. A înfiinţat
şi organizat colecţiile de paleoantropologie şi arheozoologie din cadrul Laboratorului de
Morfologie animală a Universităţii din Iaşi. Trebuie amintit faptul că a dezvoltat cercetarea
antropologică românească în calitatea sa de director al Centrului de Cercetări Antropologice
Bucureşti şi Şef al Secţiei de Antropologie a filialei Iaşi a Academiei Române.
Domeniile de cercetare, cu rezultate remarcabile, ale şcolii pe care a condus-o peste patru
decenii sunt: evoluţia structurii antropologice a populaţiilor ce au trăit pe teritoriul ţării noastre,
începând din epoca pietrei, datele fiind folosite în volumul I al Tratatului de Istoria României;
structura populaţiei româneşti actuale, date folosite în elaborarea Atlaselor antropologice
regionale (7 volume) şi a Atlasului antropologic al României (două volume, primul fiind publicat
în 2011); structura populaţiei unor grupe etnice mici: huţuli, găgăuzi, aromâni, albanezi; cercetări
de paleozoologie privind procesul de domesticire a unor animale în ţara noastră; cercetări de
morfologie şi anatomie comparată privind sistemul nervos la peşti; istoria biologiei şi
popularizarea ştiinţei (publicând lucrarea Strămoşii omului – tradusă în patru limbi străine,
ţinând conferinţe cu acest subiect în toate centrele universitare din România); a publicat (singură
şi în colaborare) 220 articole (din care 175 originale), patru fascicule de curs, un tratat de
Anatomia comparată a nevertebratelor, precum şi o monografie (Originea şi evoluţia omului).

2

A fost membru corespondent al Academiei Române din anul 1963, iar odată cu anul
1990, membru titular. Pentru meritele sale deosebite, Olga Necrasov a primit numeroase titluri,
medalii şi premii. Astfel, în anul 1980 primeşte medalia şi premiul P. Broca, acordate de
Societatea de Antropologie din Paris, pentru întreaga activitate ştiinţifică în domeniul
antropologiei.
Prezentul fond este alcătuit din documente care se găsesc sub formă de manuscrise, dar și
sub formă de copii xerox în mai multe exemplare. Majoritatea actelor descriu viața științifică și
mai puțin pe cea personală. Fondul a fost structurat pe: Documente personale; Corespondență
științifică și Activitate științifică. Manuscrisele și lucrările se găsesc atât în limba română, cât și
în limbile italiană, franceză, germană și rusă. Descrierea de inventar a documentelor în limba
rusă a fost tradusă de colega noastră, Iana Balan, asistent de cercetare în cadrul Muzeului
Universității. Inventarul este însoțit și de o listă cu obiectele și documentele din fondul personal
care sunt expuse în vitrinele care alcătuiesc expoziția permanentă din cadrul Muzeului
Academic.

28.09.2017

Petronela Podovei,
Cercetător Științific
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Cota

Data și locul
emiterii

Conținut

Nr. file

Observații

1960-1974

I. Documente personale
Brevete. Copii

7

Document scris
în limba sârbă,
italiană,
germană,
română

II.1.

1958-1983

II. Corespondență științifică
Olga Necrasov: corespondență științifică

55

II.2.

1972, 1979

Document scris
în limba rusă,
germană,
franceză,
engleză, română
Document scris
în limba
franceză, rusă

III.1.

-

III.2.

-

III.3.

-

III.4.

-

III.5.

-

III.6.

-

III.7.

-

III.8.

-

I.1.

Corespondență științifică: avize
internaționale
III. Activitate științifică. Lucrări
Olga Necrasov, D. Botezatu, Maria Iacob,
„Considerations sur la répartitions des
groups sanguins du système OAB et de
leurs facteurs héréditaires en Roumanie”
Olga Necrasov, „Dezvoltarea cercetărilor
antropologice la Iași, cu o privire specială
asupra ultimilor zece ani”
Olga Necrasov, „Semnificația unor
caractere morfologice a lui E.(Asinus)
hydrumitinus Reg”- manuscris
Olga Necrasov, M. Crestescu, S.
Antonovici, „Studiul anthropologic al
scheletelor descoperite la necropola de la
Smeeni”- manuscris
Olga Necrasov, Maria Cristescu, „Étude
anthropologique des squelettes de
Trusesti, datant de la fin de l'age du
Bronze (culture Noua)” – manuscris
Olga Necrasov, „Sur la signification de
certains character morphologiques de E
(Asinus) hydreuntinus Reg.”-manuscris
Olga Necrasov, „Sur la variabilité des
caractères anthropologiques de la
populations adulte de Simon et Meosin, en
function du sexe”- manuscris
Olga Necrasov, Ecaterina Adăscăliței,
„Sur quelques modifications
morphologiques correlatives à l'absence
4

10

10

Document scris
în limba
franceză

15

Document scris
în limba română

14

Document scris
în limba română

16

Document scris
în limba română

25

Document scris
în limba
franceză

15

Document scris
în limba
franceză
Document scris
în limba
franceză

21

8

Document scris
în limba
franceză

IV.1.

-

IV.2.

-

IV.3.

-

IV.4.

1938

IV.5.

1938

IV.6.

1954

IV.7.

1955

IV.8.

1957

IV.9.

1957

IV.10

1957

congenitale d'un oeil chez Silurus glanis
λ”, manuscris
IV. Activitate științifică. Extrase
Olga Necrasov, Les tentances évolutives
de l’homme actuel.
Olga Necrasov, K izucheniyu domashnikh
i dikikh zhivotnykh ranne-neoliticheskoy
kul'tury Krish (Studiul animalelor
domestice și sălbatice la începutul
perioadei neolitice a Culturii Criș)
Olga Necrasov, M. Fotino, S. Aloman,
Gruppy krovi u naseleniya „kraya
Vrancha” (Grupele de sânge ale
populației Țării Vrancei)
Olga Necrasov, Note sur la frequence des
groups sanguins dans la Bessarabie
Centrale în „Annales Scientifiques de
L’Université de Jassy”, tom. 24, fasc.2.
Olga Necrasov, Observări anthropologice
la Copanca în „Buletinul Institutului
Social Român din Basarabia”, vol. II.
Olga Necrasov, Considerații asupra
apariției unor caractere morfologice
neandertaloide pe craniile de om actual
(homo sapiens) în „Probleme de
antropologie”, vol. 1.
Olga Necrasov, Sergiu Haimovici, Maria
Cristescu, Contribuție la studiul
variabilității volumului măduvei la
teleosteeni.
Olga Necrasov, Maria Cristescu,
Contribuție la studiul antropologic al
scheletelor din complexul mormintelor cu
ocru de la Holboca-Iași în „Probleme de
antropologie”, vol. III.
Olga Necrasov, Maria Cristescu,
Contribution à l’étude anthropologique de
la population Moldave du XVI-ème siècle,
în „Analele Științifice ale Universității
‹‹Al. I. Cuza›› din Iași”, tom. 3, fasc. 1-2
Olga Necrasov, Problemele și metodele
morfologice ale antropologiei, în „Analele
Academiei Române”, vol. VII.
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pp.159167
pp.265272

Document în
limba franceză
Document în
limba rusă

pp.6368

Document în
limba rusă

pp.
315318

Document în
limba franceză

pp. 315

Document în
limba română

pp. 8795

Document în
limba română

pp. 130

Document în
limba română

pp. 73147

Document în
limba română

pp. 121

Document în
limba franceză

pp. 7181

Document în
limba română

IV.11. 1958

IV.12

1959

IV.13. 1959

IV.14. 1960

IV.15. 1961

IV.16

1961

IV.17

1962

IV.18

1963

Olga Necrasov, G. Hasan, E. Adăscăliței, pp. 1S. Haimovici, M. Cristescu, K izucheniyu 10
rosta i razvitiya karpa (Cyprimus carpio
L.) v nevole (v akvariumakh) sravnitel'no
sego razvitiyem i rostom na svobode
(Studiul creșterii și dezvoltării carpului în
captivitate (acvarium) comparativ cu
dezvoltarea și creșterea lui în libertate) în
„Analele Științifice ale Universității ‹‹Al.
I. Cuza›› din Iași”, tom. IV, fasc. 1
Olga Necrasov, Predky lyudyny (Strămoșii 41p.
oamenilor). București, 1959

Document în
limba rusă.
2 exemplare

Olga Necrasov, Sergiu Haimovici, Maria
Cristescu, Contribution à l’étude du
systeme nerveux central des
elasmobranches, în „Travaux de la
session scientifique”.
Olga Necrasov, Maria Cristescu,
Contribution à l’étude anthropologique
des squelettes des tombes à ocre, trouvés
sur le territoire de la R.P. Roumaine, în
„Actes du VIe Congrès International des
Sciences Anthropologiques et
Ethnologiques”, Paris, Tom. I
Olga Necrasov, Maria Cristescu, Sur les
méditerranoides du néolithique et de
l’énéolithique roumain în „Acta Facultatis
Rerum Naturalium Universitatis
Comenianae”, tom. V, fasc. 3-6
Olga Necrasov, D. Botezatu, Die
anthropologische Charakterisierung des
bei Kleinprobstdorf (Proștea Mică- Rayon
Mediasch) gefundenen, aus dem 3.
Jahrhundert unserer Zeitrechnung
stammenden Skeletts, în „Forschungen zur
volks-und landdeskunde”, vol. 5.
Olga Necrasov, Date cu privire la
mugurele dentar uman descoperit în
stratul paleolitic superior din peștera „La
Adam” (Doborgea) în „Lucrările
Institutului de Speologie ‹‹Emil
Racoviță››, tom. I-II
Olga Necrasov, S. Antoniu, D. Botezatu,
G. Gheorghiu, M. Iacob, Études sur la
croissance et le développement des

pp.
195205

Document în
limba franceză

pp.
663667

Document în
limba franceză

pp.
201212

Document în
limba franceză

pp.
163168

Document în
limba germană

pp.
285291

Document în
limba română

pp.
227238

Document în
limba franceză
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Document în
limba rusă

IV.19

1964

IV.20. 1965

IV.21. 1965

IV.22. 1965

IV.23. 1965

IV.24. 1966

IV.25. 1966

IV.26. 1966

IV.27. 1967

IV.28. 1967

enfants en R.P.R. în „Analele Științifice
ale Universității ‹‹Al. I. Cuza›› din Iași”,
tom. IX, fasc. 2
Olga Necrasov, M. Cristescu, S. Antoniu,
Studiu antropolgic al scheletelor
descoperite în necropola de la Smeeni
aparținând eneoliticului și vârstei
bronzului în „Studii și cercetări de
antropologie”, tom. I, nr. 1
Olga Necrasov, Gianina Gheorghiu, Sur
un cas d’hermaphroditisme chez la carpe
în „Revue Roumaine de Biologie”, tom.
X, nr. 2
Olga Necrasov, Maria Cristescu, Données
anthropologiques sur les populations de
l’âge de la pierre en Roumanie, în
„HOMO”, 16
Olga Necrasov, Czlonek honorowy
polskiego towarzystwa antropologicznego
în „Przeglad antropologiczny”, tom.
XXXI
Olga Necrasov, Gianina Gheorghiu,
Asupra unui caz de hermafrodism la crap
în „Studii și cercetări de biologie”, tom.
XVII, nr. 2
Olga Necrasov, Recherches séroanthropologiques dans les Carpathes
roumaines în „Acta Facultatis Rerum
Naturalium Universitatis Comenianae”,
tom. X, fasc. 8
Olga Necrasov, Maria Vlădescu, Al.
Rudescu, H. Schmidt, C. Vulpe, Sur
l’évolution de la synostose des sutures
crâniennes et son application à
l’estimation de l’âge în „Annalles
Roumaines d’anthropologie”, vol. 3
Olga Necrasov, Maria Bulai Știrtbu,
Rachel Klüger, Asupra fenomenului de
accelerare a ritmului creșterii și
dezvoltării la copiii din Iași în „Studii și
cercetări de antropologie”, tom III, nr.1
Olga Necrasov, Maria Cristescu,
Considerations sur la durée de la vie chez
les populations préhistotiques de la
Roumanie în „Anthropos”
Olga Necrasov, D. Botezatu, Maria Iacob,
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pp.1331

Document în
limba română

pp. 8588

Document în
limba franceză

pp.
129161

Document în
limba franceză

-

Document în
limba poloneză

pp.
126128

Document în
limba română

pp.
239246

Document în
limba franceză

pp.2335

Document în
limba franceză

p.43-49

Document în
limba română, 2
exemplare

pp.
185187

Document în
limba franceză

p.17-31

Document în

IV.29

1968

IV.30

1968

IV.31

1968

IV.32

1968

IV.33

1968

IV.34

1968

IV.35

1969

IV.36

1971

IV.37

1971

Considérations sur la reparation des
groups sanguins du système oab et de
leurs facteurs héréditaires en Roumanie în
„Annuaire Roumain d'anthropologie”,
tome IV
Olga Necrasov, Originea și evoluția
p.3-12
omului în „Natura”, nr. 5

limba franceză

Olga Necrasov, Sur la variabilité
intraspécifique du volume de l'encéphalie
et de la moelle au corps de la croissance
chez les poisons în „Revue Roumaine”,
tome XIII, nr. 6
Olga Necrasov, Sur les métodes de
recherches concernant les phénomènes de
micro-évolution în „Annuaire Roumain
d'anthropologie”, tome V
Olga Necrasov, Maria Cristescu, D.
Botezatu, C. Feodorovici, Studiul regiunii
cefalo-faciale, al pigmentației și al tipului
anthropologic din satele Cuhia, Ieud și
Dragomirești în „Studii și cercetări de
antropologie”, tom. V, nr. 2
Olga Necrasov, Ecaterina Adăscăliței,
Contribution à l’étude du sac vasculaire
des poisons osseux în „Travaux du
Muséum d’Histoire Naturelle ‹‹Grigore
Antipa››”, vol. 8
Olga Necrasov, Maria Cristescu, Étude
anthropologique des squelettes de
Trușești, datant de la fin de l’âge du
Bronze (Culture Noua) în „Annuaire
Roumain d’anthropologie”, tom. V
Olga Necrasov, Maria Știrbu, Sur les
methods de calcul de la taille au garrot
des équidés et critique des coeggicients de
kiesewalter în „Analele Științifice ale
Universității ‹‹Al. I. Cuza›› din Iași”, tom.
XV, fasc. 2
Olga Necrasov, Maria Cristescu, D.
Botezatu, C. Fedorovici, Studiul
morphologic și tipologic al populației din
satul Mara în „Studii și cercetări
antropologice”, tom. VIII, nr. 2
Olga Necrasov, M. Bulai-Știrbu,
Contribuții la studiul faunei pleisocene de

p.433439

Document în
limba franceză

p.31-35

Document în
limba franceză

pp.
187202

Document în
limba română

pp.
465483

Document în
limba franceză

pp. 318

Document în
limba franceză

pp.
471473

Document în
limba franceză

pp.
183194

Document în
limba română

pp. 819

Document în
limba română
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Document în
limba română

IV.38

1973

IV.39. 1976

IV.40. 1977

IV.41. 1977

IV.42

1978

IV.43. 1979

IV.44. 1979

IV.45. 1980

IV.46. 1984

la Buda, județul Bacău cu o privire
specială asupra caracteristicilor renului
în „Carpatica”, vol. 4
Olga Necrasov, Maria Cristescu, Asupra
creșterii și dezvoltării adolescenților din
țara noastră, cu o privire specială asupra
celor din orașul Iași și județul Iași în
„Studii și cercetări de antropologie”, tom.
X, nr. 2
Olga Necrasov, Sur certaine soint-disant
„anomalies” de l’éruption dentaire în
„Acta Facultatis Rerum Naturalium
Universitatis Comenianae”, tom. XXIII
Olga Necrasov, Maria Bulai-Știrbu, Maria
Iacob, Paleofauna neolitică de la
Liubcova (jud. Caraș-Severin) și unele
aspect ale ocupațiilor locuitorilor din
complexul cultural Vinca-Turdaș în
„Studii și cercetări de antropologie”, tom.
XIV
Olga Necrasov, D. Botezatu, Studiul
anthropologic al scheletelor protoistorice
din cimitirul de la Histria-Sat (punctul
Bent) în „Studii și cercetări de
antropologie”, tom. XIV
Olga Necrasov, Maria Cristescu,
Cercetările antropologice și unele
probleme ale archeologiei în „Hierasus”
Olga Necrasov, Maria Știrbu, Studiul
materialului paleofaunistic din așezarea
precucuteniană de la Târpești în
comparație cu materialele descoperite în
alte așezări neolotice în „Studii și
cercetări de antropologie”, tom. XVI
Olga Necrasov, Maria Cristescu, Compte
rendu des recherches anthropologiques
dans le Delta du Danube (1974-1978) în
„Annuaire Roumain d’anthropologie”,
tom. XVI
Olga Necrasov, Maria Știrbu, Contribuții
la studiul faunei din cultura Criș în
„Anuarul Muzeului Județean Vaslui”, vol.
2
Olga Necrasov, L’évolution de l’indice
crânien du néolitique au premier âge du
fer en Roumanie în „Bulletin et Memoirs
9

pp.
131146

Document în
limba română

pp.
177181

Document în
limba franceză

pp. 1117

Document în
limba română

pp.3-10

Document în
limba română

pp. 97110

Document în
limba română

pp.3-10

Document în
limba română

pp. 6369

Document în
limba franceză

pp. 1934

Document în
limba română

pp.
197206

Document în
limba franceză

IV.47. 1985

IV.48. 1987

IV.49

1990

de la Societé d’Anthropologie”, tom. I
Olga Necrasov, Dezvoltarea antropologiei
în perioada revoluției biologice în
„Revoluția biologică”
Olga Necrasov, Maria Știrbu, Sur les
faunes paléolitihiques du nord-est de la
Roumanie în „Bibliotheca Archaeologica
Iassiensis”, vol II
Olga Necrasov, Maria Cristescu, Georgeta
Miu, Cezarina Bălteanu, Variabilitatea
indicelui cephalic la populațiile care au
trait pe teritoriul României în perioada de
tranziție de la neolitic la epoca bronzului
și în epoca bronzului în „Studii și
cercetări științifice”, tom. XXVII

pp. 5967

Document în
limba română
Document în
limba franceză

p. 106111
p.3-9

Document în
limba română

Obiecte din fondul personal expuse în cadrul Muzeului Academic:
- Olga Necrasov, Colaborări ştiinţifice

cu centre de cercetare din străinătate, 12

scrisori;
- Olga Necrasov: fotografii din laborator;
- Olga Necrasov: pagini de manuscris, activitate ştiinţifică, 3 file;
- Olga Necrasov: obiecte de birou;
- Olga Necrasov, Étude anthropologique de la Moldavie et de la Bessarabie
septentrionales, 1941;
- Olga Necrasov, Curs de anatomia comparată a vertebratelor, 1961;
- Olga Necrasov, L’influence des variations de la taille sur les proportions craniennes,
dans un groupe relativement homogène: la famille des felidae, 1949;
- Olga Necrasov, teza de doctorat: Recherches anthropologiques dans le Nord-Est de la
Roumanie, 1940;
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