Шановні друзі!
Сподіваємося, що це видання
поповнить ваші знання про
найбільш прадавню цивілізацію
Східної Азії.
Китай – дивовижна країна сходу, яка
сповнена таємниць і загадок. Її вік перевищує
5 тисяч років. Сьогодні ця країна зберігає
багату історичну спадщину минулого і має
багатообіцяючі перспективи майбутнього.

Чим цікава і неповторна ця країна?
Китай подарував світові дуже багато
значних технічних винаходів, які змінили долю
людства. Серед них: водне колесо, сірники,
вітряний млин, шовк, папір, компас, порох,
книгодрукування, банкноти, порцеляну, чай.
Саме звідси бере початок Великий Шовковий
шлях, який з’єднав Схід і Захід. По ньому в
Піднебесну прийшов
буддизм, а з ним і
велике архітектурне
чудо – пагоди.

Дракон – центральний
об’єкт у культурі Китаю,
добрий звір, що приносить
успіх, покровитель гір і річок,
владика Сходу, звідки сходить
життєдайне сонце.
Дракони звивалися на
імператорському
одязі,
обвивали колони палацу,
прикрашали, меблі, фарфор.

Китай – країна з багатими традиціями, в
основі яких лежить
духовне і фізичне
вдосконалення. Бойові мистецтва гунфу та
ушу, гімнастика цигун, фен-шуй, чайна
церемонія – це і філософія, і культура, і велике
мистецтво.
З країни, яка копіює іноземні винаходи,
Китай сьогодні перетворився в один з
провідних науково-технологічних центрів.
Найбільш вражаючі досягнення за останні
п’ять років: штучна рогівка ока, найбільший
радіотелескоп
FAST,
перший
супутник
квантового
зв'язку
Micius
прототип
екзафлопсного комп'ютера Tianhe-3, фотонний
квантовий комп'ютер, гіперзвукова вибухова
аеродинамічна труба.
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Архітектурні дива Китаю
(найбільш відомі об’єкти
всесвітнього надбання ЮНЕСКО)

Вели́ка кита́йська
стіна
(ІІІ ст. до н. е. –
XVIІ ст.)

Печерні храми
Юньган
(V-VIст.)

Найбільший в світі ансамбль печерних храмів
вперіод світанку китайського буддизму.

Найдовша штучна споруда у світі (21 196 км).

Заборонене місто
Гугун в Пекіні
(XV ст.)

Найбільший палац у світі (72 га) в центрі
Пекіна. Двадцять чотири імператора правили
країною з Забороненого міста протягом майже
5 століть.

Статуя
Будди в
Лешань
(VIIIст.)

Одна з найвищих скульптур Будди в світі
(71 м.)

Природничі дива Китаю

Резервати
великий панди
в провінції
Сичуань
Комплекс з семи резерватів і дев'яти парків
створено спеціально для збереження популяції
гігантської панди.

Ландшафтна
територія
Улін'юань

Понад 3000 вершин і піків з кварцитового
пісковика. Велика кількість цих об’єктів понад
200 м заввишки. Тут є річки, водоспади, озера,
басейни, печери, натуральні мости тощо.

(найбільш відомі об’єкти
всесвітнього надбання ЮНЕСКО)

Теракотова армія
(ІІІ ст. до н. е.)

Армія глиняних воїнів охороняє гробницю
першого китайського імператора Цінь.(8тис.
солдатів, 130 колісниць, 150 коней кавалерії).
Кожна фігура — унікальна, як за характером,
виразом обличчя, так і за обладунками.

Національний
парк
Цзючжайгоу

Безліч сюрреалістичних ландшафтів, що
включають снігові вершини, багаторівневі
водоспади та барвисті озера.

Райдужні гори
в Чжане

Горби, яри, схили та інші подібні структури
різного розміру та кольору, збудовані
протягом мільйонів років силами природи.

