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Na ional”, 3 nov. 2001ț
31. cupură ziar, N.P[relipceanu], Anul Brâncu i, Istoria Coloanei infiniteș , în ”România 
liberă”, 6.X.2001
32. noti e manuscris BBț
33.-38. Adrese scrise de mână BB, cu persoane domiciliate în mai multe state europene
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40.Programul colocviilor Constantin Brâncu i, clasicul sculpturii moderneș , pliant
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48. noti e de mână BB, ref. la Jim Ede, în lb. Englezăț
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