VIZITATORI
Muzeul National al Petrolului

O mare parte dintre vizitatori au consemnat trecerea lor prin acest lăcaș de
cultura lăsând impresiile lor in Cartea de Onoare a muzeului.
Începând cu data inaugurării - 8 octombrie 1961( ministrul Mihai Florescu) si
până in prezent, Muzeul National al Petrolului a fost vizitat de numeroase
personalități ale vieții politice si culturale din tara noastră. Dintre acestea amintim:
 Prof. ing. Dimitrie Leonida, fondatorul Muzeului Tehnic București care-i
poarta numele
 Cpt. ing. cosmonaut Dumitru Prunariu, primul român care a cucerit
spațiul cosmic (1982)
 Ioan Grigorescu, cunoscut scriitor, fost ambasador al României in Polonia
 Sergiu Nicolaescu, cunoscut regizor
 Printul Paul de România si prințesa Lia

Personalități politice de marcă:
 Dl. Dinu Patriciu - cunoscut om politic, fiul marelui geolog Valeriu
Patriciu ( 1997)
 Dl. Radu Câmpeanu - lider al Partidului Liberal
 Dl. Petre Roman - Președintele Senatului, lider P.D.
Domnul președinte Emil Constantinescu ne-a onorat cu prezenta in febr 2005
cu ocazia expoziției dedicate centenarului Nicolae Debie.
In 2007, președintele Azerbaidjan, Ilham Aliyev a fost chiar intrigat de ceea
ce a descoperit despre petrolul romanesc, pentru ca deși ei au o lunga istorie in
domeniu, nu aveau un muzeu dedicat.

Am fost incantați sa avem oaspeți alți oameni politici de excepție - ambasadorii
Olandei,Indiei,Cubei, Japoniei, Mexic, Federației ruse, Austriei, Marii Britanii
.(Quentin Quayle), a cărui soție a fost surprinsa sa –l găsească pe bunicul domniei
sale DBS Marshall intr-o fotografie alături de Gogu Constantinescu, cu care lucrase
in Marea Britanie la proiectul unei mașini care folosea principiul sonicității) si James
Rosapepe, ambasadorul Statelor Unite ale Americii, care au fost entuziasmați de
primirea făcuta.
Este interesant de precizat ca d-nul Rosapepe a făcut reclama muzeului si prezenta
multor vizitatori americani i se datorează în buna măsură. In 2009, a lansat la Târgul
de carte „Dracula is dead”in care 2 pagini sunt acordate si muzeului nostru cu
indemnul de a-l vizita pentru ca veți descoperi lucruri incitante.
Muzeul a atras atenția numeroșilor specialiști din domeniul petrolier, atât din
tara cât si din străinătate, firme de prestigiu fiind interesate de evoluția si
performantele industriei petroliere românești, dar si de activitatea firmelor pe care le
reprezintă in România: Shell, Amoco, Ro-Fa Center Irak, Turkish Petroleum

Company, American Association of
Schlumberger, Halliburton, Texaco, etc.
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Răsfoind in continuare paginile cărții de onoare, descoperim numele unor foști
piloți americani, prizonieri in cel de al II-lea Război Mondial, care impresionați de
ospitalitatea tradițională românească, au revenit cu plăcere în tara noastră: Benedict
Yedlin, Paul Chase, Bobby Bennett.
Lista străinilor continua cu miniștri si funcționari din aparatul de stat, lideri de
partide, profesori universitari din toate colturile lumii: S.U.A., Canada, Brazilia,
Franta, Anglia, Libia, Congo, China, Rusia, Coreea, Polonia, Germania, Zair
etc.

(In 1979, mai 2006, Alexandru Edeleanu , nepotul cunoscutului savant Lazar
Edeleanu , a venit împreună cu familia sa viziteze muzeul.)
Chiar James Bond a descins la noi in 1992 – bancher la The World Bank
Washington DC, o nostima coincidenta de nume.
Desigur, majoritatea vizitatorilor o reprezintă cei legați afectiv sau prin
profesie de petrol in general, din aproape toate colturile lumii si am sa amintesc in
afara de tarile europene si SUA, Zair, Uganda,Venezuela, Mexic, Nigeria, Ecuador,
Republica Dominicana,Congo, China, Cuba, Bangladesh, Pakistan, Chile, Ecuador,
Algeria, Irak, Israel, Tunisia, Yemen, Sudan , Egipt, India si lista ar putea continua.
Copii , elevii, tinerii in general sunt integrați in programe speciale gen “Lecția
de la Muzeu, Săptămâna copiilor la muzeu, Școala Altfel, si constatam un interes din
ce in ce mai mare din partea lor si a dascălilor lor.
Aceștia și-au notat impresiile “Un grup de tineri optimiști si apți pentru
emoție in fata istoriei “

