
Да обичаме училището днес, за да обичаме 

живота утре 

Европейски образователен проект по 

програма 

 Еразъм + 



Париж 

Париж 



 Париж е столицата и най-големият град на 

Франция. Разположен е на река Сена. 

Наименованието „Париж“ произлиза от името 

на келтското племе познато като паризии 

/работещи хора или занаятчии/. Градът е 

основан около 250 г.пр.н.е. и през (360–363) е 

преименуван на Париж.  

 Париж е известен с дълги булеварди, красиви 

сгради и страхотни паркове, които правят града 

уникален. 



АЙФЕЛОВАТА КУЛА 
 Айфеловата кула е най-познатата архитектурна 

забележителност на Париж и световноизвестен 
символ на Франция. Тя носи името на своя 

конструктор Густав Айфел. За цялата й история тя е 
посетена от над 230 милиона души и се оказва 
най-посещаваната забележителност в цял свят. 

Първоначално тя е била замислена като временно 
съоръжение – служила е като входна арка на 

парижкото Световно изложение през 1889 г. Кулата 
е била спасена от планираното срутване заради 

поставените на върха й радиоантени – именно по 
това време е била епохата на внедряване на 

радиото. 



 . Айфеловата кула е изградена в парижкия парк 

Марсово поле, срещу Йенския мост, който минава 

над река Сена. Височината й заедно с антената е 

324 метра. Към върха на кулата водят 1792 

стълби, както и няколко асансьора. В 

продължение на над 40 години Айфеловата кула е 

била най-високото съоръжение в света, докато 

през 1930 г. тя не е изпреварена от сградата на 

Крайслер в Ню Йорк. Историята на кулата е 

следната: френските власти решават да 

организират световно изложение в памет на 

стогодишния юбилей от Френската революция 

(1789 г.).  



 По този повод парижката градска 

администрация кани известния инженер Густав 

Айфел да даде своето предложение. 

Първоначално Айфел бил в известна степен 

озадачен, но след като разгледал някои свои 

стари планове, внася за разглеждане чертежите 

за 300-метрова желязна кула, за които той 

почти бил забравил. Строителните работи 

продължили над две години и се извършвали от 

300 работници.  



Триумфалната арка 



 Триумфалната арка е един от символите на 

френската столица Париж. Внушителна, 

емблематична, красива и достолепна, 

Триумфалната арка е забелжителен момумент, 

който има важно място в т.нар. историческа ос 

на Париж, която е поредица от паметници на 

културата, започваща от двора на Лувъра и 

завършваща в покрайнините на френската 

столица.  

 



 Триумфалната арка заема най-централното 

място на града, като в нейния периметър се 

събират всички главни булеварди на 

„тортообразния” Париж. Както е известно, 

улиците на града са проектирани така, че 

погледнати отгоре да създават впечатление на 

нарязана на парчета торта. Именно заради това 

мястото се нарича „Площадът на звездата", като 

препратка към многото булеварди, които водят 

началото си оттук. 

 



Лувъра 



 Лувърът е един от най-големите художествени 

музеи по света. Той е разположен в центъра на 

Париж, на десния бряг на река Сена, на улица 

Риволи. 

 Лувърът е един от най-старите музеи с богата 

история, а в него са събрани художествени и 

исторически реликви от цял свят. Той може да 

бъде наречен универсален, тъй като колекциите 

му покриват огромни географски и времеви 

пространства - от Западна Европа до Иран, 

Персия, Египет и Близкия изток; от античността 

до наши дни. 

 



 Най-известните експонати в Лувъра са 

изсечените върху каменна колона закони на 

вавилонския владетел Хамурапи, статуята на 

Венера Милоска, статуята на богинята Нике от 

остров Самотраки, както и разбира се картините 

на Леонардо да Винчи и Рембранд. Лувърът е 

най-посещаваният музей по света – годишно 

през неговите многобройни зали преминават 

над осем милиона души. 

 



 Париж се смята за един от най-романтичните и 

най-посещавани градове в света. В него има 

още много други забележителности като: 

Бастилията,Шанз-Елизе,Замъкът Версай,Сакре 

Кьор,Нотр Дам,Дисниленд и други. 





Магдалена 

Тодорова 8 в клас 


