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Ïåòòå íàé-äðåâíè è âñå îùå íàñåëåíè ãðàäîâå â ñâåòà: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ 
åâðîïåéñêàòà ïðåñà?
1. Какви са политическите прист-

растия на австрийския вестник Der 
Standard?

а) националистически
б) консервативни
в) леви и либерални
2. Кой известен италиански политик 

притежава компанията, контролира-
ща седмичното списание Panorama?

а) Бепе Грило
б) Силвио Берлускони
в) Марио Монти
3. В кое френско издание е работила 

Валери Трирвайлер – първата дама на 
Франция?

а) Paris Match
б) L`Express
в) Nouvelle Observateur
4. Коя е най-тиражната печатна 

медия в Германия?
а) S ddeutsche Zeitung
б) Bild 
в) Berliner Zeitung
5. Кой е основният левоцентристки 

вестник на Испания?
а) El Mundo
б) El Pais 
в) ABC
6. Коя от изброените сръбски медии 

не е списание?
а) “Политика”
б) “Геополитика”
в) “Илюстрована политика”
7. Как се казва собственикът и гла-

вен редактор на гръцкото списание 
HotDoc, който през 2012 г. публикува 
т.нар. Списък Лагард с имена на гърци, 
разполагащи със сметки в Швейцария?

а) Костас Ваксеванис
б) Симос Кедикоглу
в) Евангелос Венизелос
8. Кой турски вестник e считан за 

изразяващ мнението на духовното 
движение на гюленистите?

а) Hurriyet
б) Zaman
в) Milliyet
9. Как се нарича печатната медия на 

интелектуалците в Румъния, създаде-
на от философа и бивш външен минис-
тър Андрей Плешу?

а) Adevarul
б) Gandul
в) Dilema Veche 
10. Коя руска медия е съвместен про-

ект на финландската издателска ком-
пания Sanoma, The Wallstreet Journal и 
The Financial Times?

а) “Ведомости”
б) “Новая газета”
в) “Комерсант”

Отговори: 1-в, 2-б, 3-а, 4-в, 5-б, 6-а, 7-а, 
8-б, 9-в, 10-а 

 Калъф за телефон с вграден електро-
шок е последен хит в САЩ. Със заряд от 
650 000 волта този уред за самоотбрана 
е способен да свали на земята възрастен 
мъж. Приспособлението е измислено от 
Сет Фром, който бил обран в дома си 
през 2012 г. Неговият лош опит го вдъх-
новил за това изобретение. Калъфът има 
своя собствена батерия и е способен да 
зареди вашия телефон до 20 часа, също 

така може да запази 10% от  мощност-
та си в резерв, за да се използва при 
спешни случаи. Електродът е защитен с 
капак, предпазвайки потребителите от 
случайно зашеметяване. Устройството 
е законно в 42 от 50 щата. Електрошо-
ковият пистолет може да се закупи само 
от хора над 18 години и да се ползва 
единствено при самоотбрана. Цената 
му започва от 99 долара.

Дамаск, Сирия
Дата на основаване на Дамаск не може да се 
посочи с точност, но средновековният 
арабски историк Ибн Асакир споменава, че 
първата стена, издигната след Всемирния 
потоп, е Дамаската стена, това отнася 
възникването на града към IV хилядолетие 
преди новата ера. Според радиовъглеродно 
датиране на останки от Тал Рамад около 
Дамаск 6300 г.п.н.е. районът вече е бил засе-
лен. 

Библос, Ливан
Създаден през 5000 г. пр.Хр., Библос е сред 
най-древните градове в света. Основан е 
от финикийците и гърците, които изнася-
ли папирус оттам. Те му дали името Биб-
лос. Той бил едно от най-важните среди-
земноморски пристанища. Основна турис-
тическа дестинация са финикийските хра-
мове, дворецът “Библос” и църквата 
“Свети Йоан Кръстител”.

Сиан, Китай
Сиан датира от повече от 3000 години. Той е една от четирите велики древни столици на Китай. Разположен e в цен-тралната част на страната. Сиан е сто-лица на провинция Шаанкси и е с населе-ние от над 8 млн. души. Градът е много популярна туристическа дестинация и е известен с мавзолея на Кин Ши Хуанг и музея на теракотената армия.

Йерихон, Палестина
Палестинският град Йерихон съществува от 

хилядолетия. Основан е през 9000 г. пр.Хр. и е 

считан за най-стария продължително населен 

град. В древността е бил обграден от каменна 

стена, а населението му е било 1500 души, днес 

там живеят 20 000. Интересен факт е, че 

това e най-ниско разположеният под морското 

равнище град в света.

Пловдив 
Пловдив е един от най-старите градове в 

света и може би най-старият в Европа. Бил е 

заселен 4000 години преди новата ера от древ-

ните траки, след което става важно селище в 

Римската империя. Пловдив попада още в пре-

делите на Византия и на Османската импе-

рия. Римският писател Лукиан казва за Плов-

див следното: “Най-големият и прекрасен от 

всички градове. Красотата му сияе отдалеч.”


