
СедемтеСедемте чудесачудеса нана светасвета



ЕгипетскитеЕгипетските пирамидипирамиди

•• ЕдинственотоЕдинственото
запазенозапазено ““ЧудоЧудо нана
светасвета””

•• ПредставляватПредставляват
гробницигробници нана
фараонифараони

•• НайНай--известнитеизвестните саса
пирамидитепирамидите нана
ХеопсХеопс,,ХефренХефрен ии
МикеринМикерин



•• ВВ строителствотостроителството имим
взеливзели участиеучастие 100000 100000 
робироби

•• ИзградениИзградени саса отот наднад
двадва милионамилиона каменникаменни
блокаблока

•• БлоковетеБлоковете саса поставенипоставени
толковатолкова плътноплътно,,чече въввъв
фугитефугите мм//уу тяхтях нене можеможе
дада сесе пъхнепъхне доридори
карфицакарфица



ВисящитеВисящите градиниградини нана
СемирамидаСемирамида

•• ТезиТези градиниградини билибили разположениразположени вв//уу тухленатухлена терасатераса
отот НавуходоносорНавуходоносор IIII

•• ТойТой заповядалзаповядал дада гиги направятнаправят заза любиматалюбимата муму
съпругасъпруга СемирамидаСемирамида..ТяТя билабила израстналаизрастнала вв
планинитепланините ии градинитеградините йй напомнялинапомняли заза родинатародината



СтатуятаСтатуята нана ЗевсЗевс ОлимпийскиОлимпийски

•• СъздаденаСъздадена отот ФидийФидий
презпрез V V веквек прпр..ХрХр..

•• ССкулпторкулпторътът изваялизваял отот
слоноваслонова косткост богабога ЗевсЗевс
седналседнал нана тронтрон, , 
облеченоблечен вв златназлатна робароба. . 
ЗевсЗевс имаималл венецвенец нана
главатаглавата сиси ии държдържалал
фигуратафигурата нана
вестоносецвестоносецътът НикеНике вв
дяснатадясната сиси ръкаръка, , аа вв
ляваталявата –– скиптърскиптър



•• ПоПо--къснокъсно гърцигърцитете
решилирешили дада преместятпреместят
статуятастатуята въввъв
КонстантинополКонстантинопол. . 
ТехнитеТехните усилияусилия спасилиспасили
статуятастатуята, , защотозащото следслед
товатова храмътхрамът вв ОлимпияОлимпия
билбил опожаренопожарен. . НовотоНовото
местоположениеместоположение нана
статуятастатуята, , обачеобаче пакпак нене
сесе оказалооказало безопаснобезопасно: : 
жестокжесток пожарпожар разрушилразрушил
статуятастатуята презпрез 462 462 годгод. . 
слсл..ХрХр. . 



МавзолеятМавзолеят вв ХаликарнасХаликарнас

•• ГробницатаГробницата нана царцар МавзолМавзол билабила построенапостроена презпрез IVIV веквек прпр..ХрХр. . 
представлявалапредставлявала триетажнотриетажно зданиездание

•• НаНа първияпървия етажетаж сесе намиралнамирал погребаленпогребален храмхрам,,нана вториавториа сесе
извършвалиизвършвали жертвоприношениятажертвоприношенията,,аа третияттретият представлявалпредставлявал
пирамиденпирамиден покривпокрив

•• МонументътМонументът билбил разрушенразрушен отот заметресениезаметресение презпрез XV XV веквек



ХрамътХрамът нана АртемидаАртемида((ДианаДиана))

•• ВВ гргр..ЕфесЕфес билбил издигнатиздигнат
храмхрам,,посветенпосветен нана богинятабогинята
нана ловалова АртемидаАртемида

•• ХрамътХрамът имаималл мраморенмраморен
олтаролтар ии дървендървен покривпокрив
покритпокрит сс керемидикеремиди..

•• ОригиналнияОригиналния храмхрам ее
изгорялизгорял презпрез 356 356 годгод. . прпр. . ХрХр. . 
ББилил ее построенпостроен отновоотново нана
същитесъщите основиоснови. . ПожарПожар ее
унищожилунищожил ии вториявтория храмхрам
презпрез 262 262 годгод. . прпр. . ХрХр..



АлександрийскиятАлександрийският фарфар

•• ФарътФарът упътвалупътвал моряцитеморяците
близоблизо 1 500 1 500 годинигодини ии билобило
последнотопоследното отот шесттешестте
изчезналиизчезнали чудесачудеса нана светасвета. . 
ЗеметресениеЗеметресение гого съборилосъборило
презпрез 14 14 веквек. . 

•• СъстоялСъстоял сесе отот тритри
постепеннопостепенно стесняващистесняващи сесе
куликули

•• НаНа върхавърха нана третататретата горелигорели
въглищавъглища,,чийточийто пламъкпламък
показвалпоказвал
местонахождениетоместонахождението нана
пристанищятопристанищято



РодоскиятРодоският колосколос

•• НамиралНамирал сесе нана
гръцкотогръцкото
пристанищепристанище РодосРодос

•• СилноСилно заметресениезаметресение
съборилосъборило 3535--
метроватаметровата статуястатуя

•• ИметоИмето нана скулптораскулптора
ее ХаресХарес


