EXTRASE DIN CARTEA DE ONOARE A MUZEULUI
M-a impresionat proju.n d bogăţia exponatelor. Sînt mă1'Wrii vii ale isto1'iei
vechi a 1'egiunii aces~eia, atît de booată din punct ele vedeTe cultural.
Sînt foarte lmcU1'0S să mentionez, ele (!Semenea, că autm·it.ătile şi oamenii
din Constanta at~ acordat toată a~entia cuvenită păstTăTii ('11. grijă a bogatelo1· descoperiri, datînd de secole.

U.THANT
Secretar General al O.N.U.

A fost înt1·-adevăr o mare s,disfactie să vezi cum îşi iubeşte şi îşi păstrează
istoTia. Acest muzeu este o dovadă 1'euşită a acestei iubi1·i, fiind organizat
~i întreţ-inut cu muliă P'ricepere. Felicitări călduroase colectivului atît de p1·iceput
ttl muzeului şi cele mai bune urări pentru noi ce·rcetări $i noi succese în activitatea muzea!ă.
:un

oraş,

MIKA Sl-'ILIAK
Vecei Executive Federale
R. S. F. Jugoslavia

Pri;:şedintele

Delegaţia municipală din Roma c. rămas încînta~ă vizUî ,td iv11tzeut cUn Constanta, boqat în amintiri romane, exce le nt păstmte. Mtdţumim cercetătorilor şi
conduceri-i muzeului, celOT caTC m~ TeconstitH:it şi Tecon/'iTmat p·r in munca lo1· latinitatea României.

R.INALDO SANTINI
Primarul oraşului Homa

Acest scurt zbor, ca1·e ne-a condus de la preistorie pînă la elementele con.sWuLive ale peTsonalitătii 1·omâne. a jost însufleţit prin caUtatea expoziţiei de
1·elicve ale t1·ecu Lulu i şi prin comenta1'1ile atît ele preţioase ale responsabililor
Muzeului de arheologie din Consta.nţa. Felicitările şi mu.{ţwnirile noast1·e.

HABJB BOURGUIBA
Preşedintele Tunisif'i
:2 -

c. 447

https://biblioteca-digitala.ro

Sînt joa·r te impresionat de excelentele săpături şi de colecţiile unei antichităţt
dint1·e cele m ai fnmwase din lume.

MOHAMED REZA P AHLAVI ALIAMER
Şahinşahul

Itanutui

Sînt foaTte mulţmnit că am vizitat J"'luzeul de arheologie din Cons~anţa.
con-

Această instituţie, care iZust1·ează istoria de secole a ţimttului dwnnevoastră,
t?·ib-uie fără ·îndoială foa·rte mult la is!·oria dvilizaţ·iei.
TlTez acestui muzeu să se clez·volt-e şi mai mult.

SULEYMAN DEMIREL
Primul Ministru al Turciei

Admi1·aţia mea pent?·u splendida OJ)eTă desăvh·şită de arheologia română.

BOKANOWSKI

Ministrul Industriei, Fran1ia

1\!l'isiunea de bunăvoinţă a Republicii Dahomey se consideră privUegiată prin
faptul că a p~1tut vizita bogăţiile vecht, acumulat"e cu atita dmgoste în aces!
muzeu, pentnl învăţătuTa generaţiilor pn~zeme şi viiLoare, Delef}aţia tlin Dahomcy
felicUă şi admiră pe autorii acestei frumoase ope1·e.
Vicepreşedintele

R.epublirii.

Ministrul de Interne Si al
Ministrul

Naţiona le
Agri r.ulturii şi

al

Apărării
Cooperaţici

Cu cele mai multe mulţumiri pentnL vizita scw·tă Şi plină <le interes la:
Constanta, unde viitorul pare să fie foarte ir.tet·esant, 'inf;nu.:U t.rec·utul sătL glorios
este atît ele bine prezentat i n acest muzeu.

ANTHONY vVF:DGWOOD DF:NN"
Min!strul tehnologiei din Marea B1·itani<->

Universitatea din I~ond1·a vă prezintă omagii şi felicitări pentnL clescopet·irile, 'identificăTile şi frumoasa expunere a pieselo r pe care le-am văzut;. Istm·ia:
României Tei?·ăieşte.

ERIC S, TUJlMEN
Directorul Instit utului de Studii Clasice
Cordon Square, Lond ra

Inainte, în timpul, cît şi d.Hpă a.ceastu
nemuritoaTe ...

vizit;ă, se ştie

COMTE -

că

Romania

OFFENBACH
de prietenie parla-

Pres~dintele Grup~1lui

mentară franco-română
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este-

celo1· care m-au conrlns fn muzeu şi consider vizita mea mc•
Expunerea pieselor este făcută cu mult gust, ia1· camera de
prezintă mare importanţă. Ori(JinaUtatea expona~elor, ca şi descope1·irea:
1·ecentă a mozaicului, mi-at~ oferit suJicie"!te informaţii şi. detalii.
Mulţumesc

joa1·te
tezaur

interesantă.

MARTIN 13. DICKSON
Facultatea de Studii Orientale, S.U.A.

Acest muzeu reflectă şi concentrează ca o jlacă1·ă arzînclă istoTia omului
in aceasLă regitme, atit de bogată în atestăr i pTeistoTice şi istorice; un admimbil
microcosmos de cit:i/izaţie g1·eacă, romană şi bizantină. Este admi-rabi.l aranjat, c1c
ima~1inatie şi pasiune. 1nfiinţat de cîţiva ani numai, esic wml elin cele mai Ternm·cabile muzee pe care le-am vizitat.
Do1·esc să felicit personal pe director şi pe l'ineTi'i mw::eoorafi.

K. ZlLLIACVS
1 septembrie 1959, Lond r a

iVluzeul din Constanţa tlimeşt.e mt mm:.ai prin bogii.ţie, ci şi prin originalitatea expunerii. Este e-videntă munca oamenilor acestui muzeu, care-şi iubesc·
p1·otesia, şihnta, pMria, trecutul ~i prezentul ei istoric. Sînt. com;ins că muzetL(
se va îmbogăţi.nmlt cu noi exponate. descoperite de mi.nunaţii ltd arheologi.

V. AlVIBARTUlVIIAN'

Preşedintele Academiei de Ştiin~e

R S . S . Armenia -

V. RS.S.

Am nrmărit cu interes şi aclm iraţie isf ori a acestni oraş ele-a lnnf}nl secolelor
am fost astfel martorii tmei culturi dmtr-a p(!1'ioadă în ca.1·e noi, in nord, wnblam
imbrăcaţ{ în piei de animale.
şi

TORSTEN NILSS E:~
Ministrul de Externe al Suediei

Am fost joaTte satisjăct1t că am ?Jt!Wt cunoaşte noile descoperiri arheolouice.
Este excepţională organizw·ea şi înfăţtşarea mtlzetdut. Sînt emoţionante restuTile
culturii antice.
IGOR MOISEEV, actor - U.H.S.S.

Am petrecut o zi foarte interesantă. văziurl l.tiCnLri ca-re atestă legătw·a
dint1·e romani. şi ]JOp01'1ll 1·omân, <:a şi d.ezvvlt.area pozitivă a României de
.7Voroc bun peni·m lucrările v!itoa.1·e!

strînsă
asLăzL

URBAN HANSEN
Primatul general al oraşului Copenhaga

Felicităm
colecţiilor, care

pot

să-şi

pe organizatorii acestui muzet! pentru prezenta1·ea excepţională a
impresionează pe OTire ·vizif ator. Asemenea colecţii şi ins~alaţii
do1·ească multe muzee na.ţiunale. Vă clo1·im succese ş-i în viiLM.
Dr. BRVZEK
:\t,:inistrvl Culturii din Cehoslovacia
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A fost o mm·e feTicire să fi putt~t vizit(; acest mare lăcaş de artă şi cultură.

ABDlJL RAHMAN PAZIIMAN
Preşedintele

Cît de

Un trecut tradiţional şi e·roic mîndră poate fi Constanţa !

;:n viiLor

celei de-a XXI-a Sesiuni
Generale a O.N.U.

Adu nării

a

ş-i

mai maTe în România

socialistă.

Dr. WIHELM DIRMAS
Secretar de Stat - Berlin

CtL cel mai mare in~eTes am vizit.M astăzi l'ezauntl acestui muzeu a1·heoiogic,
care ilust1·ează trecutul istoTic atît de l•ogat, elin cele mai vechi timpuri, al acestei
regiuni. Sînt ad·î nc impresionat de grija, hărnicia şi imaginaţ:a, bazată pe ştiinţă,
a creato1·ilor acestui muzeu şi <loTeSc a1·heolLJgilor care lucrează aici, noi, multe
şi frumoase descope·r iri, pentru îmbogăţirea cmwştinţelc>1' noastre privind oamenii
şi cuUtL·r a dinaintea erei noastre.

Prof. Dr. DIECKMANN THEA
Camerei Populare din H .D.G.

Preşedin tele

Imi permit să exp1·im d-l11i di1·ecto1· toată adnriraţia pentnL prezentm·ea un1ca
a obiectelor de artă expuse, neştiind de care ~ă te inteTesezi mai mult şi pe ca1·e
să le admi1·i. Noi apaTţinem ele asemenea tTecul'1Llu~ nost1'U, el~ aceea ne place să-l
vedem reînviCLt pe un pămînt ]J'I'iet<'n.

A. AROYROPULOS,
fost Mi nistru ul Afacet·iJor J<:xleme
al Gr eciei

Ct~ toate mulţumiTile mele pen~nl co1·cliala ş-i simpatica primi1·e in acest
magnific muzen, atU ele b·i ne organizat. NtL este decU un p-rim confact şi ştiu că
anii viitoTi vor peT mite stabilirea unor Telaţii .fntctuoase. Ducem elin România o
amin t.i1·e mişcătoa·re.

B. CI-IEH.TH:R,
Verlus Marnc - Franţa

Sînt joa1·te uimit şi fom·te mulţmnil' ele tot ceea ce am 9ăsit în acest ·m uzeu.
DescoperiTile istorice p1·ezentate apa1·ţin popornl11i 1·omân, dar el a păstrat aceste
bogăţii în fo losul lumii ·î ntregi. Dorim. să se obţină şi pe mai departe alte succese
în săpăturile aTheologice, eaTe dezvăluie t1·ect•ttLl şi dezvoltaTea isio1·ico-econom·ică
'l Dobrogei.

L. AKGHELOV
Ministrul adjunct al AfaC'P.rilor
R P. Bulgaria

Am căzut în extaz în
r·emaTCa bilei prezen/:ă 1' Î .

faţa

bogăti ei colecţiilor

1n ter ne

i\>Iuzeultt:i de m·heolooie

şi

PIEHRE MICHELI
Secretar general al Departamentului
Politic Federal, Berna
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a

să

Un muzeu minunat. Vă mulţumi':'- ]Jent•·u numea
adunari atitea bogăţii care ne plac şi ne inS]Jiră.

depusă,

Dele.c:aţia

prin care

laburiştilor

aţi reuşit

britanici

Muze ul 1·eprczintă o foar•e l>oga~il colecţie ele exponat~> ar1leolouice, prelu.craie $i f ondate ştiinţific. Exponatele ajtttă la aprofttndarea fenomenelor istorice.
lntt· egul muzeu creează o impresie mimmată.

Acad. P. FBODOSEEV
al Academiei ele
U.R.S.S.

\"iccprc~(;'clinte

Ştii nţe

Dogăţiile pe care le conţine acest 111u:::eu att făcttt obiectul admiraţiei noastre
celei mai mari. Felici:ăm omşul Con sta-/fa şi ]Je lttcră torti nnaeu/ui de a ji pus î n
valo:J.re acest trecut istoric.

Pre::edint.::le Consiliulu i Gcneral al Senei,
\'Jcepreşcdintclc Consiliului C cncral
al Se nc i. Franta

Fom·te impresionat de bogc'i.ţiile (:a:·e se găsesc in acest maynific muzeu.

,J. JOliANSO.:\

Ynsărcinat cu a:ace ri -

Suc-el ia

1\'tt am ştint pînă acum că e.~:ist5 in Cor.stanţa un mnzeu arheoloyic de n
valoare atit de m!lre # am fost p rofund i mpresio nat vizitindu-1. I storia acestei
r eghmi este foarte inte re.~antă $i 111m:r:1d o aot·edeşte din p:in. Prezentm·ea est.e
foa1·te cla ră si c:u mult gust făctLtă.

B. M. KEH1\l1YA
Ambasadorul Tncl ic•i în Il. S. Homâ11ia

Sint pe ntru a cloua cară a ici, o se\ 1·evin in fiecare an ş i o să povestesc rnul.t
in Ge rmania.
M ulte mu!ţull!i ri pentnt frumusetile văzute .

DESPINA IHF.RHOLZEH 'fE:\lPEAX U
Pictori tă şi sculptori tă - l\Iii.nchcn

.l\1ultnmiri celor ce ne <le::c; roapă
mai dep/in cunoştinţă ele noi înşi ne

t 1 in

a.mestecul epocilor, ajttfinclu-ne să luăm

DAK

DF.ŞLTU

Un salut cordial arhenl0rJi lor vcd1i.' şi noii Cons[anţe. Sint nwlţumit Sl~fle
tesfe că am p11tut vedea 1eza1;ntl 9ăsit re părninful ei. l\IuiL succes fn această 1nuncă
mărea/) ţi neserată

Prof. T. '\". TY A~OV

DccaPul

Facultăţii

Pcda~ogice,

Lening•·ad
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Am vizitat muzeul din Constanta cu mare bucurie pentru i mportantul m~
terial pe care îl conţine şi pentru maniera modemă de prezentare. Cu emoţie
.am văzut legătura adîncă dintre Tomis şt R.Jma, prin amintirea destinului dureros
al lui Ovidiu

Prof. Univ. MASSIMO PALLOTTINO
Roma

Intraţi, căci şi

a·i ci este Ettropa '

Dr. JOSEPII KLAUS
CancelarLil AListriei

Unul din cele mai frumoase muue. Mic, dar deosebit <le valor·os. Organizat
~ntr-o manieră exemplară.

P1·of. dr. FRED. JOSEF de WAELE
Olanda

Nu mă aşteptam să găsesc la Constanta un mttzw at·heologic atît de bogat,
<CLtît de bine orînclttit şi de perfect ot·qanizat ele lucrătorii săi.

Prof. OH.T.ANDOS
Atena

Vizita la muzeul din Constanta m-a umpiut de entuziasm. Am

văzut

docu-

mente de un interes capital elin punct âP. vedere estetic cît şi elin punct de vedere
.cultural. Sint dQcumente car·e merită cea mai largă dijuzar·e. Adaug că prezenlat·ea

colecţiilor

este

făcută

cu un gust remarcabil.

M. RT<:NARD
la Universilăţi le din
I3ntxellcs şi Liege

Profe~or

Sintem plini de admiraţie ~i ele :·ecunoştintă pentm acest frumos lăcaş şi
pentru fondatorii săi. Muzeul, car~ ,·eflectă un t1·ecut foarte bo(Jat, este prezentat
Intr-o manieră magistrală. In consecinţa, el iasă vizitatorilor germani una dintre
·cele mai profunde impresii culese din ROI'Hîni'l

Prof. IULIUS SCHMIDT
R. F. G.

Multă

bogăţie ş·i varietate de mommwnte arheologice. V1·eau să transmit
mele ·i ntregului colectiv, pen~n~ marile succese ln studierea istoriei
t•echi a Dobrogei şi. pentru rtrija ce o l'oariă conservării monwnenLelo1· ele cultură
~i popula1·izării lor în rîndul miilo1· de vizUatori români şi străini.

1ntLlţumi1·ile

TEOFIL IV ANOV
Institutul d e Ştiinţe din Sofia
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Am fost 'impresionat în mod deosebit de t·emarcabilele clescope1·iri din ultima vreme. Mei gindesc să mai revin aici, ca să văd ,·eztLltatele ttlt imelor cerce1ări care, sint siqur, vor reflecta entuziasmul cercetătorilor.

GEORGE JOHN CHAN'DLER
Comitetului Executiv
al Asociaţiei nibliotcrarilor din Anglia,
Preşedintele

Directorul Bibliotecii d in Livcrpool

Călduroase felicitări lucrătorilor din domeni ul
-adntirabilă. Cu urările noastre de colabcomrc meTett
:români şi cet·cetătorii francezi.

ştiinţ-ific, pentru
strînsă între

mai

o realizare
cercetătorii

Prof. univ. GUY BERIL
Director al ediţiilor sociale
Paris

Sintem

încîntaţi

de expunerea cu gust

şi

extrem de

int e1·esantă

a muzeului.

FRAN7. SCIIUI3Eii.T
EKEHART SCHUBERT
S t uttgart, Wurt. Landesmuseum

La poeţii mari, 1·imele cele •'>'tai 1·are ş' mai neaşteptate ţîş 11esc firesc, de·Oarece în spatele lor stau ani indelungati de muncă. Arheologii sint mari poeţi
•ai trecutultti îndepărtat şi 1âci o descoperire nu e întîmplătoare : vine din trudă
si dragoste
MIHU DRAGOMIR

.Un foarte frumos muzeu, tmde prezentarea este

impecabilă.

O mare

1·euşită.

Prof. ROBERT BA IHtET,
Paris

Sint f ericit

că

arn ptttttt vi::ita art>st muzeu instwctiv

şi

plin de g1.1st.

H. STEflN

Director

Ştiinţific

U nul elin cele mai i nteresante muzee pe care le-am
menhiml, statuia scitică, şarpele fantastic etc.

R.

al C.N.H.S., Paris

văzut.

P1ese unice :

FOR~GL

VICepreşedintele Federaţiei

a Caselor de

Franceze

Ştiinţă şi Cultură
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r e-unite în acest muzeu., mimmat ele bine 01·ganizat . P:ste una din 1·ema1·cabilelereali ză·ri ale României, ca1·e cont1·ibttie la imbogăţi1·ea preistoriei şi a istoTiei
stTăvechi, care întăreşte mult sent.i.mentul naţ.ional al st'imaţ'ilor noş f.ri prieteni
r omâni.
A. şi L. AL. LANGT':VIN
l<'ran ţa

M uzeul p1·ezintii. v i zitato1·il.or un material cultural exceptional . Ne-ml. int eresat indeosebi mew<lele organiză1·ii 'r>ntzeistice, care elin p"llnCt ele vedeTe emoţional, mttltilaterali tate şi efect elau deplină satisfacţie. In compa1·atie c1t alte·
m ttzee vizitate şi cu activitatea noast1·ă muzeistică, acest muzeu este foaTte instructiv şi tentant.
Dr. KLr\ VS SCHREL "ER

Republica

De mocrată Germană

Cu mult. int.eres am vizitat acest admirabi.l nwzeu, ca1·e face cinste României.
W ALDI:":CK ROCHET

Sec1·etar General al P. C. France7

Sint entuziasmată ele bo9ăţia ccestui muzeu, care reflectă cultura şi viata:
DobTogei ele-a lungul veacm·ilor. E:cpTim mnlţmnirile mele · cl"i·rectorului ş·i coiect-i'1./ultti muzeului, eaTe au aclnna.t aceste C<.mto1·i.
Prof. univ. A. V. DESNITKAJI\
1\'TC'ml?ru C(\responcl.ent al Academie i U.R.S.S .•
Lcnin,f!r"'l"\

Sînt încîntat de viziLa în acest mnzeu. care mi-a penn"is să v,'îcl multe monttmente încîntătoaTe, Teunit e într-o -instituţie modernă şi n-a·m să ttit să 1·eco·
mand colegiloT şi stu.denţilor vechii Paclove o călătorie la Constanţa.
Prof. univ. FHANCO SARTORT

Padova

Am fost ext1·em de 1timit·i de UGf.lă ţia şi de fnmwseţea pi.eseloT arheologice
Dtt]Jă 51 ani ele pribegie în lume am. văzut şi invăţat din t1·ecutul îndepărtat
că neamul 1·omânesc a fost mai ma?"e decît noi ne-am închipuit. La şcoala muzeului din Constan~a se poat,e cit-i geni•tl c;are a călăuzit acest popo1" prin Loat.e
~:retttăţiie timpu1"ilor, în p1"0f)resul omenf1·ii. Ntt pot să exprim in citeva cuvinţe
multumiTea mea şi a sotiei mele. pe1'tTu primirea făcută şi pentm frumoasele·
amintiri ce vom păstm şi împă1"ti!şi tt:mmr prietenilor noştri.

GOGU CONSTAlVfl::--JF'-SCU
si
EVA CONSTA i\'l'INESCU
Anglia
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Un muzeu magnific din punct de ~;edere al prezentării exponatelor. Itecunosc
este mwl elin cele mai bune din ci;e am vazut în hn1e - un tribut ~;aloros
pent nt istoria z:eche, atit de bogată, a 1YJ7J<>rult.i rcmcîn.

că

V.'. B. STt\NFORD
Pt·ofl'snr de limba greacă
Universilutca elin Dublin

Irlanda

Japonezii sin t pasionati de

i~;tori(l

ntestări despre vechii {}1·eci şi ,·omani

mai bune concliiii ele

C r eci(>i şi a Romei . După. părerea mea,
pot fi. găsite in R.S.R. din plin şi in tele·

păstrare.

C:HIRO C:AR.JOKI

:ntinwt de vizita mea. fela•it echipa ştiinţifică care a reali::at acest muzeu
a·r lwo/oyic, exemplar.
E1T. LANC:UI

Dir<t·tor

gcner<~l

al Arl<'l•)r

şi

Liter elor

Oruxcii<'S

Felicitările

mele pentru organizarea acest n! frumos ma zeu

şi

wări

penl ru

dez1·o1tarea lui

.TE!\ \l" HOCHF.
R,·ctor al Acndt'm:ci
I'n ris

Ve ce s-a plins oare au: de mu;r colequl 01>icliu ? Doar aici cm tot Roma
î u/·r··tm ţ)cisa j li1'ic.

şi î•tcă

F RANZ THEODOR C.SOKOn
Prcscdint<:>l<' C<:>ntruhti Aw;·ria
a l Pf'n-Clubt..lui In~crnnţionu!

F.lcF'i şcolii de chimie c'in Pariţ. incînta.ţi de fr·umusetea acesttti mu:::eu şi
foarte mişcaţi <le pâmirea făcul<l. câ tl<lresea::ă sincere mdtumiri. re!ircOncl c!i
nu pot rămîne mai nwlt timp P<'tll ru a aprec;a mai bine boyăţiile <·ulhtrii t:oastre.
l~reşcdinlt'l<'

C'll'\·iJm·

l'. i\'!TCTTt·:T.

tvrontamat.

Cu mult interes şi emotie nc-al'r aprupint dt> trccullll n~n ·)!ului omenesc.
prin orien•area clară spre cu:wra eline! şi romană. Sintem Î1l<'ÎII'ati de realiz<Lril!'
r.rl!eoloyilor din R.S.R. Fie ca ac(>S! 11wzen să unească tot mai mult toate poJ>Oarele lumii.

Prof. E. 'i':\HA.S -

U.R.S.S.
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Foarte frumos m11Zeu cu piese
·tate. Toate complimentele mele.

€:>:cepţic,nale

şi

rer•rarcabil de bine pt·ezen-

Pro!. G. DUMES::.IIL
Franţa

Ntt pot decît să exprim. sincera şi profunda admiratie a unui istoric fran cez,
in vacanţă in RomaPia. după vizil a M azeului arheologic dirl Constanţa, care are
-comori scoase la it'eală şi admirabil v rezentate. Doresc ca numeroşi compatr·ioţi
ai mei să ia drumul .~pre C011stanţa, 71entru c fa ce cunoştinţă cu m inunile artei
oreco-romane desco perite pe piiPr.înh.tl romdnesc.
J\.cest nwzeu ar :r~llea deveni. după pth·erea mea, o nouă /egătw·ă in schimburile cultU?·ale clino·e F'1·anta şi România

J EAN HUGONNOT
profesor ele istorie - Paris

Constanta, cn imensele >'lle

cantităţi

dP. materiale a1·1leologice claancl

lncă

·din Umpul clasicului Tomis, este !ntr.. aclevă!' 1·emarcab ilă prin momunentele sale.

Deşi exponatele nu aparţin n:unai oraŞIIltri, ci şi imprejurimilor, atestă1'ile e.xistente
. sînt bineven:ite pent m v izitatorii străini şi satisfac cUn plin ce1·inţele specialiştilor.

J OHN WlKENS

Facultatea c!e

Latină

Birmingham Univcrsity, Anglia

les in unna acestei scurte t'izUe, e moţionat. A fost o călătorie prin secole
·reconstituie ele căt1·e p rezent ... Mu~ţumesc tuturor; felicitări sincere pen~Tu această
minunată orgarizare.
MOHAMMED .JEDDI
Ministrul Agriculturii din Tunisia

Relicvele antichităţii C'lnstiltiie pentru români o mărtttrie vie a civilizaţiei,
•Cttltttrii şi tmditiei t1·ecutt1hd; ele att :::> mare valoare istorică. Dezvoltarea continuă, din toate punctele de veczc,·e, a a dtts România la stadiul modern. Ţara a
av1Li un trecut glo1·ios, iar viitorul şi perspectivele 'ii sînt luminoase ...
!ne. B. V. BARAI
M. V. TOLAVJJAYA
Bombay

In nici o parte d in lmne nu se

11icăieri

muzeu

o

instalaţie

mai

îngrijită.

şi vă felicităm că l-aţi

Ne

CJăsesc

piese mai rare şi cu atît mat mult
că am intrat în acest fru mos

jelicităm

creat.
JOHN şi VERA RUSSELL
The Sunday Tim~:>s - Londnl
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Să-m1

.wi nwzett,

fie pennis să-rni exprim admirar.ia j oarle vie faţă de r ealizarea acescare este un model al genului.
ARTHUH AULOT
Preşedin tele U.I.O.O.T.
In ternaţională de Turism)

(Uniunea

Am f ost emoţionaţi şi încîntaţi de vizita noasli·ă la Constanta şi ntL putem
a1ci decit admiraţia floa.strâ sinc~eră pentru prezentarea minunilor accsttâ.

.să 1·ectăm
'1/IUZeu.

LILLY KAHI L
HENE CINOUVH.ES
Franţa

O colecţie remarcabilă de lucră1·i, extrem de j1·umoase. Este tma din stră
.Jttci1'ile acestui ţintt~.

A. C. GOLOWIN
Doclor în Şti inţe ASL1·onauticc
\:Vashington

Sîntem entuziasmati de faptul că pot fi văzute aici atit de mull.e lucruri.
A.m f ost injormaţi ctt de mult s-rt muncit aic1 în ultimii ani In domeniul adteologiei. Multumim din inimă cli rectorullti şi cuiaboratorilo r , pentn~ clipele f ericite
pe care le-am petrecut.
Preşedintele

OLAFSSON
Partidului Socialist Unit
din Islanda

După ce am vizitat, cu mm·e inte1·es, Mt1ze-ul arheologic din Constanta şi am
.apreciat bogăţia colecţiaor sale, ţin să spun î 11 special la ce nivel am găsit ·i nteligenta şi agt·eabila prezentare elin p•mct ele vedere muzeisLic. Cu felicitările şi
:urările mele.

nEVEL -

Am admirat mult ttn1tl din cele mai frumoase
.avint. Este o mare ·r ealizare.

şi
Franţa

scriitor

mt~zee

critic de

artă

elin E11ropa, in plin

BONIFACE BESSE

Pictor,

Fran ţa

Am viziîat i n nenwnărare 1"Întlu1'i acest splendid muzeu, cm·e ilust1·ează în
·chip deosebit de elocven t alit entH ziasmul ~i pri.ceperea colegilor noştri. ele la
•Constanta, i n frunte cu dillamicul lor· şef, V. Canarache, cît şi intelegerea şi. ajutorul extrao1·dinar a corelat ele pa rti elul nost nt revolttţiei culturale din ţa·ra noastră.

Acad. EM. COND URACHI
Directorul Institutului de Arheologie
al R. S. România
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Viziw in acest. muzet~ a constiiuiL pe ntru mine tm. factor f oarie instn.tcciv.
AnL aflat despre moşieni1·ea cn~turală a tît de bogată a acestei regiuni şi-mi pot
da acum. seama că acest oraş aiit de modern are o istorie tot atU de veche. !VIuzeul este joart~> bine înt reţinut şi. p rezenwt ....

Prof. MOHIN DA S INGH
Secretarul Soc. de Prietenie
I ndo-Homf1nă, Delhi

Numai minuni, cu

1·ăbd a.re

adtmat P.. Ce

piăce1·e

pentru och·i

şi

pentru spi1·it !·

Prof. uni v. A. LECONTE
Paris

O isto rie fnmwasă a tu:.cutu{tli C<mstanţe1. Român ia poat,e fi mJncl1·ă de ea ..

Prof. dr. M. COLLTNS
vVash ing ton

Mi-a făcut o plăcere deosebi:ă v~::::it a. rea acest~1 i muzeu de arheologie ş;i vederect relicvelor ele mare valoare a!e civiliza ţiei g·receşLi şi rotr!ane, ca1·e s- att
păstrat aici. M·2i presu.s de orice am fo st incîniat, să văd loctâ unde Ovidiu şi-a
peLrecz1t exilnl neîmlt1răt,o r care ~-a despărţit, ele Uoma se dmgă şi să citesc fntmoasa scrisoare aclrc~ală ele JYrimarul d:in Sulmona cn ocazia aniversării bimilena.re
a poetului. Felicit popond din Constanta, tomiianii de azi, pentru măiestria estetică.
<"U care au prezentai. ne preţuitele 1·e/icve.

P ZTER S . NOBLE
Universita tea din Lon,1ru.

Fermecător
uăm

in fat a

muzeu! 'Vir:iocla!ă nu nmn uita ziua cind am fo.~! aici. Ne
munci i c1·eatoare a celo r ce an realizat acest: muzeu.

~ndi

măreţiei

V A~DA V ASILIEVSCAli\,
ALF:X. COHNE1C1UC
U .H.SS.

Stuur şi nwitwni[ r.ă noi le
mei, nwma noastră conwnă.

să>JCt<lTi şi

descope1·iri vo1·

·înt.ă1·i

a.minU1·ea n o-

LT NO BUOJ'<'I NCONTRO,
ILalia

Extraordinar de bor;ai şi ~rurno.~ amenajat. Civilizaţiile care au înj"\o1·i.t
c?n clva pe aceste meleauur i fac o vz~f.ernică impr esie vizi.tato rilor. Grija ct~ ca.re
sînt păsi.raLe aici, la Constanţa, aceste amintiri, întăreşte convingerea că în România de ast.ăzi exis/.ă r.ondi~ii e:riroonlinare si 11n climat mimtnai pent ru clezz:olcm·ea ş-i p rogresul C1tltH r ii.

l'rof. umv. clr. B RANCO Pl{IBICEVICI
Belgrad
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