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Ïåò îò íàé-ãîëåìèòå áèáëèîòåêè â ñâåòà: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ 
èçâåñòíèòå ôèçèöè 

è õèìèöè?
1.  За какво свое откритие Алберт 

Айнщайн получава Нобелова награда по 
физика през 1921 г.?

а) общата теория на относителност-
та

б) фотоелектричния ефект
в) специалната теория на относител-

ността
2. Какъв по народност е Нилс Бор, 

бащата на квантовата теория?
а) датчанин
б) швед
в) норвежец
3. Как се казва най-известният бест-

селър на английския физик Стивън 
Хокинг?

а) „Вселената в орехова черупка”
б) „Големият замисъл”
в) „Кратка история на времето”
4.  Кой британски физик и компютъ-

рен специалист е основоположникът на 
World Wide Web?

а) Тим Бърнарс-Лий
б) Ърнест Ръдърфорд
в) Лин Евънс
5. С какъв научен пробив е свързван 

американският физик Робърт Опенхай-
мер?

а) теорията за черните дупки
б) изграждането на система от телес-

копи за изследване на екзопланети
в) първата атомна бомба
6. Кой е първият човек, спечелил две 

Нобелови награди - за физика и за 
химия?

а) Фредерик Жолио-Кюри
б) Мария Кюри
в) Вилхелм Рьонтген
7. Като гражданин на коя страна 

Илия Пригожин печели Нобелова награ-
да за химия?

а) Белгия
б) Холандия
в) Франция
8. Кой руснак регистрира за първи 

път в историята замръзването на 
живака?

а) Анатол Жаботински
б) Дмитрий Менделеев
в) Михаил Ломоносов
9. Кой български химик е основопо-

ложник на биохимията у нас?
а) Димитър Баларев
б) Асен Златаров
в) Румен Воденичаров
10. Какъв по народност е Алесандро 

Волта -  откривателят на батерията?
а) малтиец
б) италианец
в) швейцарец

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

 Първичното публично предлагане на 
китайския интернет гигант Alibaba счупи 
рекорда за най-много привлечен капитал 
до момента. Alibaba обединява услугите, 
които предлагат eBay, ePay и Amazon, 
и набра 25 млрд. долара, задминавайки 
така предишния рекордьор - китайската 

Земеделска банка, набрала през 2010 г. 22.1 
млрд. долара. Търговията започна при цена 
92.7 долара за акция - с 38% над началната 
цена от 68 долара за акция. Благодаре-
ние на първичното публично предлагане 
Alibaba вече струва над 223 млрд. долара 
-  повече от Facebook, Amazon и eBay.

Британската библиотека в Лондон 
съхранява 150 млн. единици. Създадена е 
от Британския парламент през 1972 г. 
Сред многото є уникални екземпляри са 
ръкописите на Леонардо да Винчи, но и 
Четвероевангелието на цар Иван Александър от 1355-1356 г., Видинското 
четвероевангелие от същото време.

С колекцията си от 155 млн. единици, 
включително 30 млн. книги на повече от 470 
езика,  Конгресната библиотека във Вашингтон 
е най-голямата в света. Тази научна библиотека, 
основана през 1800 г., е предназначена за 
правителствените и научните организации, 
изследователски центрове, частни фирми, 
промишлени компании.

Нюйоркската обществена библиотека има 
над 55 млн. единици, включително над 20 
млн. книги. Основана е през 1895 г. Издържа 
се както с държавно, така и с частно 
финансиране. Ежегодно обслужва над 18 
милиона посетители.

Националната китайска 
библиотека в Пекин е основана 
от императорската династия  
Цин през 1909 г. Тя е и 
най-голямата библиотека в Азия. 
Помещава се в три здания с обща 
площ 250 хил. кв. м. 

Националната библиотека на 
Русия в Москва съхранява над 
44 милиона единици, 
включително 17 млн. книги. 
Основана е през  1862 г. 
Открита е за посещение 
и от чужди граждани.


