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7294mAntologie cuprinzînd Cîntări de la Vecernie, Utrenie, Sfînta Liturghie.Titlul manuscrisului (într-un chenar frumos împodobit): „Această carte de muzichie s-au scris şi s-au împodobit cu multe feluri de cîntări bisericeşti prea frumoase, de ale Liturghiei, de ale Vecerniei şi de ale Utreniei. În zilele binecredinciosului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica Voevod. Şi a păstoriei preosfinţitului şi de Dumnezeu alesului arhiepiscop şi mitropolit al Ungrovlahiei D. D. Neofit. Fiind stareţ sfintei Mănăstiri Cernica Prea Cuviosul D. D. Calinic arhimandrit. În anii de la Hristos 1842. De smeritul Veniamin ierodiacon.”Secolul al XIX-lea (1842), 392 f. (pînă la fascicolul 24 numerotaţie originală), 11x8,9 cm. Text în limba română, notaţie hrisantică, scris cu cerneală neagră şi roşie cu frontispicii bogat decorate la începutul fiecărui de capitol; desen în peniţă cu guaşe colorate la f. 3v Maica Domnului cu Pruncul şi la f. 5 Sf. Treime. Legat în carton învelit în piele roşie cu chenar auriu, pe cotor ornamente florale şi anul 1842.
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