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ЛЮБОЗНАНИЕ
ДЪЛБОК ПОКЛОН И ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ, ПОЖЕРТВАЛИ
ЖИВОТА СИ В ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ!

Уважаеми читателю,
Приветстваме те с първия брой на
училищния вестник, чиито автори сме ние
четвъртокласниците от ЧОУ ,, Д-р Мария
Монтесори‘‘. С много любов и старание
изготвихме неговия емблематичен първи
брой. Несъмнено ще останеш приятно
изненадан и озадачен. Настоящият брой
представя значими исторически събития
от световната история, за които ни
напомня месец февруари. В рубриката
,,Сензации‘‘ ще разкажем вълнуващи
новини от света. Насладете се на
приятната емоция, която ще ви завладее!
От редакцията
ГИНА КУНЧЕВА
Гина Кунчева, майката на Васил Левски, е родена
в град Сопот в семейството на Васил и
Евдокия Кунчеви. Дочаква освобождението от
Османско владичество. Нейният гроб е в двореца
на църквата ,,Свети Николай‘‘ в Карлово.

Паметник на Гина Кунчева
( двора на семейния й дом в Карлово)

На 18-ти февруари България почете 148 години от
печалната гибел на Апостола на свободата- Васил Иванов
Кунчев.

Левски- национален
герой и символ на
свръхчовешки героизъм
ИНФОРМАЦИЯТА ПОДГОТВИ:

Гергана Мермеклиева

На 29 февруари 2021 година, ще се
навършат 148 г. от смъртта на Васил
Левски. Васил Иванов Кунчев е роден на
6 юли 1837 година в Карлово. През 1845
година започва образованието си в
килийното училище в родния си град, а
година по-късно вече учи в местното
взаимно училище. Едва на 14 години
остава без баща и грижите за младия
Васил поема вуйчо му Василий
Караиванов. В периода 1852-1854 година
той живее в местния светогорски метох и
учи църковно пеене. След като вуйчо му
се премества в Стара Загора, Левски го
последва и завършва II клас на
старозагорското класно училище. Поради
отличния успех на момчето вуйчото
обещава, че един ден ще го изпрати на
учение в Русия. Това така и не се случва.
През 1856-1857 година младежът учи в
свещеническото училище на даскал
Атанас Иванов в Стара Загора, а през
следващата година приема монашески

сан дякон с име Игнатий. През 1858
година е ръкоположен за йеродякон и
става църковен певец в църквата „Света
Богородица“ в Карлово
СТРАНИЦА 1

Какво кара този
човек със светло
бъдеще в духовното
дело да се захване с
революционна
дейност?
Тук е мястото да отдадем заслуженото на друг
голям български революционер – Георги
Раковски. По това време той разгръща мощна
пропагандна дейност, която оказва силно влияние
върху българската младеж. През 1861 година,
като следствие на икономическа криза в
Османската империя и провежданата стопанска
политика,
потискаща
българите,
в
революционните среди настъпва раздвижване.
Стоил Попов от Калофер и Левски полагат едни
от първите усилия за вдигане народа на борба. По
това време българското общество е крайно
неподготвено за бунт, поради което и първият
революционен опит на Дякона е неуспешен.
Вместо да се откаже от народното дело, на 3 март
1862 година Левски напуска родния си град и се
отправя към Сърбия, за да се присъедини към
Първата българска легия, организирана от
Раковски. Според легендата по време на военни
упражнения той прави „левски скок“ и така
получава своя прякор. Тук Левски осъществява
контакти
с
българската
революционна
интелигенция и добива първия си боен опит,
сражавайки се храбро с турските части. След
разтурянето на легията той се присъединява към
четата на дядо Ильо войвода. През 1863 година за
кратко е в Румъния.

Лятото се завръща в България. Затворен е за няколко
месеца в Пловдив, заради участието в легията, но
след застъпничество на видни българи е освободен.
През зимата на същата 1863 година за кратко
посещава класното училище на Йоаким Груев.
Любознателността е основна черта в характера на
Левски, но разочарованието от празните обещания
на вуйчо му го отдалечава от науката и го насочва
към революционните идеи. От 1864 година до
началото на 1867 година в различни български
селища (Войнягово, Еникьой и Конгас) Левски се
занимава с учителска дейност. Той учи децата на
четмо и писмо, разказва им истории за славното
минало на България, пее им хайдушки песни и често
изнася уроците си сред природата. Наред с
даскалската си дейност той развива революционна
пропаганда и подготвя местни дружини, които дават
отпор на турски и черкезки разбойнически банди.
През пролетта на 1867 година заминава за Румъния,
където по препоръка на Раковски е избран за
байрактар в четата на Панайот Хитов. В Белград
укрепва познанствата си от Първа легия и се среща
с нови революционери, сред които Ангел Кънчев и
Любен Каравелов.

„ПРИЯТЕЛЯТ МИ ЛЕВСКИ, С КОГОТО ЖИВЕЕМ Е НЕЧУТ ХАРАКТЕР, КОГАТО НИЕ СЕ НАМИРАМЕ В НАЙ-КРИТИЧЕСКО
ПОЛОЖЕНИЕ, ТО ТОЙ И ТОГАВА Е ТАКЪВ ВЕСЕЛ, КАКТО И КОГАТО СЕ НАМИРА В НАЙ-ДОБРО ПОЛОЖЕНИЕ. СТУД,
ДЪРВО И КАМЪК СЕ ПУКА, ГЛАДНИ ОТ ТРИ ДЕНЯ, А ТОЙ ПЕЕ И СЕ ВЕСЕЛИ. ВЕЧЕР ДОДЕТО ЩЕ ЛЕГНЕМ, ТОЙ ПЕЕ;
СУТРИН ЩОМ СИ ОТВОРИ ОЧИТЕ ПАК ПЕЕ. КОЛКОТО И ДА СЕ НАМИРАШ В ОТЧАЯНОСТ, ТОЙ ЩЕ ТЕ РАЗВЕСЕЛИ И ЩЕ
ТЕ НАКАРА ДА ЗАБРАВИШ ВСИЧКИ СТРАДАНИЯ. ПРИЯТНО Е ЧОВЕК ДА ЖИВЕЕ С ПОДОБНИ ЛИЧНОСТИ”.

Това са думите на поетът-революционер Христо Ботев, чрез които той изразява своето преклонение пред величието на несломимия дух на
Апостола. Двамата съжителстват заедно при изключително тежки условия в изоставена мелница край Букурещ.
Нелепо е последвалото предателство от българските ни сънародници което довежда и до залавянето на Васил Левски и неговите
придружители - Никола Цвятков и Христо Цонев от Ловешката турска полиция.Злощастното събитие се случва в ,,Къкринското ханче‘‘ ,
намиращо се в село Къкрина, област Ловеч, където е пренощувал Апостола. На следващата сутрин ( 27 декември 1872 год. ) той е
арестуван.
Националният герой е обесен на 18 -ти февруари ( нов стил ) през 1873 год. близо до София.

Източник на информацията: bg.wikipedia.org
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Талантливите

ученици от втори и трети
клас, почетоха паметта на Апостола на
свободата. С много старание и ентусиазъм
децата създадоха изящни художествени
портрети,
изготвиха книжка, изследваха
съдържанието на личното му тефтерче и
мислите, които е оставил като послание към
бъдещето поколение.
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Развълнуваха се и
сърчицата на малките
първокласници под
звуците на песента
,, Левски, Апостоле ! ‘‘

Проектна дейност
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Букурещки договор
19 февруари ( 3 март по нов стил ) 1886 год.
ИНФОРМАЦИЯТА ПОДГОТВИ:

Кристина Хаджиева

Букурещкият договор слага край на СръбскоБългарската война. Победителят във войната,
Княжество България, и победеният, Кралство
Сърбия, изоставят взаимните си териториални
претенции още с примирието през декември
1885 година, когато комисари на Великите
сили (Австро-Унгария, Германия, Русия,
Великобритания, Франция и Италия) налагат
изтегляне на войските на старите граници.
В хода на мирната конференция, свикана на 23
януари в Букурещ, сръбският делегат Чедомил
Миятович предлага околията на Пирот в
замяна на Трън и Брезник, както и подялба на
Македония (тогава под османска власт) на
сфери
на
влияние,
но
българският
представител Иван Евстратиев Гешов отказва.

Сръбският покровител Австро-Унгария се
противопоставя на българското искане за
парично обезщетение от 25 милиона
франка. В очакване на дипломатическо
признание на Съединението на Княжество
България
и
Източна
Румелия,
правителството на Петко Каравелов
отстъпва. Отхвърлено е и искането на
Белград за освобождаване на сръбските
търговци от транзитни такси в България.
Така в мирния договор, подписан на осмата
годишнина от Санстефанския договор, е
записано само, че „мирът е възстановен
между Сръбското Кралство и Българското
Княжество от деня на подписване“.

От името на османския султан – сюзерен
на Княжеството, текстът е приподписан
от
Абдуллах
Маджид
паша.
Категоричната победа на България в тази
кратка война е предпоставка за
признаване
на
Съединението
от
Османската империя с Топханенския акт
от 24 март 1886 г. и утвърждава нейното
международно положение. Победата във
„войната на българските капитани срещу
сръбските
генерали“
дава
ново
вдъхновение и увереност за постигане на
националния идеал – обединение на
разпокъсаните български земи.

ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ

Делегатите, сключили Букурещкия договор

Съединението на Източна Румелия с Княжество България на 6
септември 1885 г. изменя коренно съотношението между силите
на Балканския полуостров и предизвиква реакцията не само на
Османската империя, но и на останалите съседни страни.
Категорично против Съединението се обявява Сърбия, която
изявява несъгласие към големите територии на страната, които са
населени със славянско население. На 9-ти септември подготвя
армията си „за да запази равновесието“ на Балканския полуостров,
установено от Берлинския конгрес (1878 г.). Още на 27 септември
1885 г. сръбски части пресичат границата при Трън, отблъснати са
от българската войска, но нападенията продължават. Крал Милан,
уверен в лесния успех, обявява война на България. Същия ден княз
Александър І издава манифест до целия български народ с призив:
„Всеки българин, способен да носи оръжие, да дойде под
знамената да се бие за своето отечество и свобода, за защита на
земята ни от нахлуването на нападатели“.

ЗАПОЧВА ПЪРВАТА ВОЙНА НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО.

В първите няколко дни на войната сръбските войски успяват бързо да навлязат в българска
територия.
ТРОНЕН СЪВЕТ
На свикания от българския княз Тронен
съвет е взето решение силите да се
съсредоточат в Сливница, където сърбите да
бъдат задържани до пристигането на
българските войски от турската граница,
които спешно са придвижени с влак до
Саранбей (гара Септември) и оттам в усилен
марш – към сръбската граница. За охрана на
българо-турската граница е оставена
специална войскова част в състав от 35 000
души. След съсредоточаването на
българските главни военни сили на 5
ноември започва Сливнишката битка. След

а сръбските – 2100. След победата при
Сливница българските войски изтласкват
сръбските до границите от преди войната.
На 12 ноември великите сили изпращат
предложение, подкрепено от Османската
империя, за започване на мирни преговори,
а на следващия ден са изпратени сръбски
посланици с молба за примирие.
Българският княз обаче заповядва
настъплението да продължи и преговори за
мир да започнат само при признаване на
Съединението. На 14 ноември българските

Снимка на княз Александър
Батенберг от
ххх
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Мирният договор между България и Сърбия е подписан на осмата годишнина от Санстефанския договор – на 19
военния
фронт кралство и
тридневни сражения
са
войски
пресичат границата
и след
февруари
(3 март)сръбските
1886 г.,войски
и съдържа
един
единствен
член: „Възстановява
се мирът между
Сръбското
разбити и принудени
да отстъпят.
боеве влизат триумфално
в
Българското
княжество,
смятано от ожесточени
деня на подписването
на настоящия
договор.“ Категоричната победа на
Българските
жертви
са
1800
убити
и
ранени,
Пирот.
Сърбите
са
разгромени.
България в тази кратка война е предпоставка за признаване на Съединението от Османската империя с Топханенския
акт от 24 март 1886 г. и утвърждава нейното международно положение. Победата във „войната на българските
капитани срещу сръбските генерали“ дава ново вдъхновение и увереност за постигане на националния идеал –
обединение на разпокъсаните български земи.
Източник на информация: bg.wikipedia.org
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Незабравимия космически полет в космоса
/ 20 февруари 1986 год. /
Информацията подготви: Дина Динева

В нощта на 20 февруари 1986 г. (московско
време 00:28:23) от Байконур е изстреляна
космическата станция "Мир" - първата
изследователска станция за продължително
обитаване. Тя остава в космоса повече от 15
години - рекорд, който надминат неотдавна от
Международната космическа станция. През
1976 г. Конструкторско бюро Енергия прави
предложение
за
създаване
на
усъвършенствани дълговременни орбитални
станции. Предварителният проект започва
през август 1978 година, а през февруари 1979
г. – същинската работа по създаването на
орбителна станция от ново поколение,
централния ѝ блок, бордово и научно
оборудване. В началото на 1984 година
ресурсите на проекта са пренасочени към
програмата „Буран“ и работата по „Мир“
практически замира.

Проектът е задвижен отново по заповед на
секретаря Григо́рий Васи́льевич Рома́нов.
Централният модул на станцията е
изведен в околоземна орбита на 20
февруари 1986 г. През следващите 10
години са изстреляни и скачени още шест
модула. Космонавтите на „Мир“ са
извършили над 78 излизания в открития
космос с обща продължителност 359 часа
12 минути. Според слуховете първата
станция „Мир“ е потопена в Тихия океан
на 23 март 2001 г. заради загадъчна
космическа бактерия, внесена на борда
при някое от излизанията. Тук се
провеждат първите изследвания, свързани
с поведението на човека в условията на
продължителна безтегловност.

Източник на информация: nauka.offnews.bg
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Разлики от останалите съветски орбитални
станции
Всеизвестен факт е, че специалистите на СССР придобиват богат
опит с експлоатацията на орбитални станции още през 70-те
години на миналия век. Но плановете за създаването на "Мир"
предвиждат конструкция от съвсем различен тип. Основният
модул прилича много на едномодулните станции "Салют 6" и
"Салют 7", но за разлика от тях той не е оборудван с научни
инструменти
и
прибори
(предвидено
е
научният
инструментариум да бъде монтиран по-късно на допълнителните
модули). Вместо апаратура, основният модул е екпиран с две
комфортни кабини за членовете на екипажа, всяка от които
притежава прозорец с красив изглед към Земята. Но най-важната
характеристика на основния модул са шестте порта за скачване с
пилотираните кораби "Союз" и с модулите, които предстоят да
бъдат изведени по-нататък.

нн

Основният модул на "Мир" е изстрелян посредством ракетата
"Протон" на 20-ти февруари 1986 г. след няколкодневно
отлагане, тъй като по време на първоначалния опит за пуск на
16 февруари възникват проблеми с телекомуникацията.
Съдбата на "Мир" виси на косъм до самия стартов ден,
защото работата по станцията постоянно изостава от планграфика. Освен това през 80-те години на миналия век
основният приоритет за космонавтиката на СССР е
създаването на совалката "Буран", която трябва да докаже на
света, че съветските космически технологии не са изостанали
в сравнение с тези на НАСА.

Графика на орбиталната станция "Мир" в окончателната си
конфигурация + скачена към нея американска космическа
совалка. Image credit : NASA

Мир и Луната - два спътника на планетата Земя.

Орбиталната станция "Мир" в края на 1989-та година. Тогава тя
се състои от основния модул, "Квант 1" и "Квант 2".

Общо на станцията са работили 104 космонавти от 12 страни.
Рекорди на станцията са: Валери Поляков – най-продължително
пребиваване в орбита без прекъсване – 438 денонощия (1995 г.)
Шанън Лусид – най-продължително пребиваване на жена в орбита
без прекъсване – 188 денонощия (1996 г.)
Рекорд по брой космически експерименти – 23 000.
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Информацията подготви: Стела Шперова

Хората все повече влияят на
климата и температурата на
земята,
като
изгарят
изкопаеми горива, изсичат
дъждовни гори и отглеждат
добитък. Това добавя огромни
количества парникови газове
към тези, които се отделят
по
естествен
път
в
атмосферата.

Парникови газове
Някои газове в земната
атмосфера действат до
известна
степен
като
стъкло в парник, улавяйки
слънчевата
топлина
и
спирайки
връщането
ѝ
обратно в космоса. Много от
тези газове съществуват по
естествен
начин,
но
човешката дейност води до
повишаване
на
концентрацията на някои от
тях в атмосферата, и поспециално:
 въглероден диоксид
 метан
 двуазотен оксид
 флуорсъдържащи
газове
Въглеродния диоксид е наймасово
отделяният
от
човешките
дейности
парников газ. В момента
неговата концентрация в
атмосферата е с 40 % повисока от началото на
индустриализацията.
Метанът не е токсичен, но е
изключително запалим и
може
да
образува
взривоопасни смеси с въздуха.
Диазотен оксид, известен и
като „райски газ“, е химично
съединение, оксид на азота с
формула N2O. При нормални
условия
представлява
безцветен незапалим газ с
приятна сладникава миризма
и вкус. Диазотния оксид се
среща в малко количество в
атмосферата, но е способен
да разлага озоновия слой.

Изкуствени парникови
(флуорсъдържащи) газове
Флуорираните газове са изкуствени
парникови газове с потенциал за
глобално затопляне. Те са източник на
2 % от емисиите на парникови газове в
ЕС. Флуорираните газове често могат
да се заместват от по-благоприятни
за
климата
алтернативи.
Флуорсъдържащите парникови газове
се използват все повече в различни
области на приложение, например в
производството
на
хладилници,
климатици, пяна, противопожарно и
електрическо оборудване.
„Изменението на климата е една от найголемите заплахи за
човечеството днес. Това не е просто
проблем, който можем да отложим и да
разрешим, когато имаме повече време
или средства. Ние всички имаме твърд
ангажимент да бъдем активни, за да
спрем влошаването на този проблем.
Действията, които предприемаме сега,
ще определят как ще изглежда нашият
свят след 10, 20 или 50 години.
Ще бъдат
необходими огромни
съвместни усилия от всички нас —
граждани, правителства, предприятия,
училища и други организации — за да
постигнем по-добър климат и по-добро
бъдеще“.
Мигел Ариас Канете, европейски
комисар по въпросите на климата
и енергетиката.

Измерване на промяната
Пробите от лед, взети от
дълбините
на
Антарктика,
съдържат въздушни балончета,
образувани преди 650000 години. Те
ни дават информация за нивата на
парниковите газове в миналото и
показват, че концентрациите на
въглероден диоксид и метан в
атмосферата са били много по ниски отколкото днес.
Дървените пръстени отразяват
годишния растеж на дърветата.
Учените проучват пръстените на
много стари дървета, за да научат
как се е изменял климатът с
течение на времето.
Обсерваторията ,,Mauna Loa’’ в
Хавай, САЩ, измерва нивата на
въглероден диоксид в атмосферата
от 1958 г. насам . Измерванията
направени от това далечно място ,
където въздухът е с нарушено
качество , са добър признак за
световните нива на този газ.
Спътниковите изображения ни
показват промените в ледената
покривка на Северният ледовит
океан за определен период от
време.

Източник на информация: ec.europa.eu
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РУБРИКА ,,СЕНЗАЦИОННИ НОВИНИ‘‘

Земята губи лед с рекордно темпо!
ИНФОРМАЦИЯТА ПОДГОТВИ: СТЕЛА ШПЕРОВА

През 90-те години на миналия век светът е губел годишно около 0,8
трилиона тона лед. До 2017 г. ежегодните загуби вече възлизат на 1,2
трилиона тона. За целите на изследването специалистите от ЕКА са
анализирали глобални сателитни данни и са допълнили откритията
си с наземни проучвания на полярните региони и някои от
планинските ледници, чийто брой по света е 215 000. "Топенето на
ледените покривки сега следва най-лошите сценарии за глобалното
затопляне", подчертава ръководителя на изследването Томас Слейтъ.
"С намаляването на морския лед океаните и атмосферата поглъщат
повече слънчева енергия. Това води до по-бързото затопляне на
Арктика, от което и да е друго място на света", посочва съавторът на
изследването Исобел Лорънс. Междувременно скоростта на топене
се увеличава в резултат на затоплянето на атмосферата и океаните.
През 90-те години светът отбелязва годишни загуби от 0,8 трилиона
тона лед. До 2017 г. тази цифра вече възлиза на 1,2 трилиона тона
годишно.

Рискове за здравето на човека
Изменението на климата вече се
отразява на здравето:
- Наблюдава се увеличение на
броя
на
свързаните
с
горещините смъртни случаи в
някои региони и намаляване
на свързаните със студа
смъртни случаи в други.
- Вече са налице промени в
разпространението на някои
пренасяни по вода болести и
преносители на болести.

Проблемна е и загубата на морски лед, вследствие на което
намалява отразяващата повърхност на планетата и се засилва
ефектът от глобалното затопляне. Най-големи количества лед са
загубени от плаващ лед в полярните региони, което увеличава
риска от механизъм за обратна връзка, известен като загуба на
албедо. Белият лед отразява слънчевата радиация обратно в
космоса - ефектът албедо - но когато плаващият морски лед се
топи, той открива тъмна вода, която абсорбира повече топлина,
ускорявайки допълнително затоплянето. Глетчерите показаха
следващата най-голяма загуба на обем лед, с над 6 тона загуби
между 1994 и 2017 г., около една четвърт от глобалната загуба на
лед за периода. Свиването на ледниците заплашва да причини
както наводнения, така и недостиг на вода в някои региони, тъй
като тъй като големи количества се топят, те могат да затрупат
областите надолу по течението, тогава свитите ледници
произвеждат по-малко от постоянния воден поток, необходим за
земеделието.

Рискове за дивата природа
Изменението на климата настъпва
толкова бързо, че много растителни и
животински видове водят борба за
оцеляването си.
хх

Много сухоземни, сладководни и морски
видове вече са се преместили на други
места. Някои растителни и животински
видове ще бъдат изложени на повишен
риск от изчезване, ако средните световни
температури продължат безпрепятствено
да се повишават.
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Страничка за мама и татко
Трифон Зарезан
Вдигни над лозе бъклицата тежка,
да бликне веселба човешка,
да има грозде, Трифон Зарезане,
на вино дяволско да стане...
Благослови го да е медовито
и като билка лековито, горчива рана някой да лекува,
а друг момите да целува.
Трифоне, Трифон Зарезан,
сякаш си от господа призван.
Ако го няма твоето вино лудо,
живота няма да е чудо!

Драги читателю, чувал
ли си за най-добрите
винари в Античността?
Чел ли си за магията на
тракийското вино ?
Предизвикваме те да
покажеш своите
компетентности чрез
нашата празнична
кръстословица!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
.
10.
..

При който няма празници небесни,
да влязат твоите руйни песни.
А който знае за какво го пие,
той раят земен ще открие!
Евтим Евтимов

1.Традиционен обреден хляб.
2. Наименованието на историкогеографска област в Югоизточна
Европа.
3. Гръцки бог на виното и веселието.
4.Светец-лечител
почитан
в
християнството.
5.Род многогодишни растения от
семейство Лозови.
6.Червен
винен
сорт
грозде,
произхождащ от района на Бордо,
Франция.
7.Малък кръгъл плод, съставящ грозд.
8.Устройство, което се използва при
втория етап от производството на вино.
9. Име на Тракийско сребърно
съкровище.
10. Винен сорт грозде, чиято родина е
долината на Лоара.
11.Най-малкият град в България.

11.
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Мистичната връзка на древен Египет и Странджа планина

Информацията подготви: Александрина Стамболиева
Египетската и тракийската култура
имат много прилики. Тази хипотеза
може и да изглежда невероятна, но за
нея има много доказателства. Едно
мистично място, скрито из дебрите
на Странджа планина разказва за
съществуването на многовековна
тайна.
В края на 70 -те години на XX век
антична карта за гробницата на
египетската
богиня
Бастет,
нарисувана върху кожа попада в
ръцете на иманяр, който дълги
години търси описаното място в
Странджа. За случая се разчува по
високите етажи в София, научават
Кръстю Мутафчиев и Людмила
Живкова. Историчка, изкуствоведка
и управляваща държавната културна
политика, дъщерята на тогавашния
държавен
ръководител
Тодор
Живков в онзи момент е начело на
Комитета по култура. Кръстю
Мутафчиев пък оглавява отдел
“Културно наследство” в Комитета.
Семейството на държавния глава му
поставя задача на всяка цена да се
опита да върне в страната 60-70% от
изнесените зад граница артефакти и
находки. Мутафчиев е приближен на
Людмила Живкова и неин съветник.
Когато историята с иманяря от
Странджа достига до ушите на
Кръстю Мутафчиев и Людмила
Живкова, е разпоредено той да бъде
задържан и разпитан. Мутафчиев и
Живкова се опитват сами да открият
мястото на гробницата на Бастет с
помощта на картата на иманяря, но
без успех.

Така решават да отидат при
пророчицата Ванга. Тя ги посреща,
като им казва следните думи:

,, Преди хилядолетия по вода в
Странджа идват хора от
Египет – високи и стройни, с
тъмна кожа и черни, дълги
коси, с маски на лицата. Има
гроб на жена, която държи
жезъл от извънземна материя.
На мястото има несметни
богатства – злато, книги,
оръжие – много!‘‘
От София са изпратени петима души,
които да намерят гробницата.
Експедицията напредва с нечувани
темпове, макар и при голяма
тайнственост.Работниците, участвали
в разкопките, са извозвани от
вътрешността на страната с автобуси
със закрити прозорци, за да не знаят
къде отиват.
На 21 юли 1981 г. обаче, едва 38годишна, Людмила Живкова умира. С
преждевременната й смърт е сложен
край на разкопките по гробницата на
Бастет.
Държавният глава Тодор
Живков
нарежда
работата
на
археолозите да бъде прекратена и
обектът да бъде запечатан…
Продължението на мистериозната
история очаквайте в следващия брой
на вестника!

Източник на информацията: agronovinite.com
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Египет с нова археологическа находка
Информацията подготви : Александрина Стамболиева

Египет с нова археологическа находка.
Държавата е открила повече от 50 саркофага в
погребални камери южно от Кайро в Сакара,
некрополи в древната египетска столица
Мемфис, обект от Списъка на световното
културно и природно наследство на ЮНЕСКО,
информира АФП. Министерството на туризма и
антиките обяви, че археолозите са направили
"големи открития". Те са ръководени от
египтолога Захи Хавас. Дървените саркофази,
които датират от Новото царство (1580 до 1070
пр.н.е), са открити в 52 погребални камери на
дълбочина 10-12 метра. Хавас коментира, че е
открит погребалният храм на съпругата на
фараон Тети, а също така са намерени три
склада, построени от тухли. Египтологът заяви
още, че последните археологически открития
могат да хвърлят светлина върху историята на
Сакара по време на Новото царство. Находката
е до пирамидата, където фараон Тети, първият
от шеста династия по време на Старото царство,
е погребан.

През ноември Египет обяви, че е открил
повече от 100 непокътнати саркофага. В
началото на същия месец археолози
показаха 59 добре запазени саркофага,
които датират от 2500 г. Археолозите
смятат, че затворените саркофази
съдържат в себе си изключително
запазени човешки останки, както и
всички дребни съкровища и накити, с
които древните египтяни са погребвали
мъртвите. Учените смятат, че ,, В това
откритие има нещо специално – то е
оцеляло във византийската епоха. Но кои
са те ? Кои са собствениците на тези
мумии ? Това е само началото на
откритието. ‘‘ Последните проведени
изследвания разкриват информация за
погребаните личности, според която в
некропола са погребани влиятелни
личности с престижни професии в
обществото.

Галерия на откритите находки
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