
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  

 

На 23 и 24 март 2019 г. (събота и неделя) в чест на 

Първа пролет Ръководството на Браншовия синдикат 

„Висше образование и наука“ към КНСБ организира 

двудневна екскурзия до гр. Одрин. 

Предвижда се посещение на: 

 Менхири (около 1000) в околностите на Одрин. 

Менхирите представляват продълговати камъ-

ни, забити самостоятелно или образуващи 

дълги алеи. Вероятно са свързани с култа към 

мъртвите. Височината на камъните варира от 

1 до над 20 метра. 

 

 

 

 Одринската крепост – тук българската армия 

побеждава 65 000 войска на Шукри паша. 

Одринската епопея е забележителна и е 

останала в историята на българското и 

световното военно изкуство с това, че тук за 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80
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първи път във военната история е използван 

самолет за бойни действия, за първи път 

български летци извършват разузнавателни 

полети и бомбардировки със самолет. И за 

първи път жена извършва боен полет със 

самолет над неприятелски войски. Превзема-

нето на Одрин на 13 март 1913 г. е последният 

решителен удар срещу Османската империя, 

който довежда до края на Балканската война.  

 

 

 

 Селимие джамия, построена през 1575 г. от 

великия архитект Мимар Синан. Джамията 

Селимие притежава най-високите минарета 

в Турция – 70,9 м 

 

 Медицинският музей – разказва за прогресивни-

те медицински практики, които са се 

използвали тук във време, когато грижата за 

http://www.nasamnatam.com/darjava/Turcia.html
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психично болните е била на средновековно ниво. 

Вместо да затварят пациентите в килии и да 

ги оковават, както често се е правело в 

миналото, тук са използвали терапии с цветя и 

музика, за да подобрят състоянието на 

пациентите.  

 

 Българските църкви Св.св. Константин и Елена 

(построена е през 1867 г., а през 2008 г. е изцяло 

реставрирана) и Св. Георги ( от 1880 г.) 

 

 Шопинг  

 

Цената на екскурзията е 70 лв. – 30 лв. транспорт и 

40 лв. нощувка в стая с 2 легла. В нощувката влиза 

обилна закуска на блок маса. 

Часът и мястото на тръгване ще се уточнят 

допълнително. 

Записване до 8 март срещу цялата сума при доц. д-р 

Корнелия Тодорова, кабинет 212 на Корпус 3  

 

Телефон за контакт: 0892 21 64 76  

 


