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ПАНОРАМА

Найбільше відвідувачів 
ц ь о г о  р о к у  п р и й н я -
ли французький Лувр і 
американські Національний 
музей авіації та космонав-
тики й Національний музей 
природної історії.

Цьогорічний Топ-5 най-
більш відвідуваних музеїв 
світу представляє ВВС.

Найпопулярнішим му-
зеєм минулого року є па-
ризький Лувр, який і надалі 
не збирається втрачати по-
зицій. Щорічна кількість 
його відвідувачів стано-
вить близько 8,5 мільйона 
людей. Лувр є справжнім 
раєм для любителів мисте-
цтва, тут зберігається при-
близно 35 світових шедев-
рів, включаючи „Венеру 
Мілоську“ й „Мону Лізу“. 
Об’єктом суперечок і досі 
є скляна піраміда музею, 
зведена в 1989 році, що не 
всім прийшлася до душі.

Національний музей авіа-
ції та космонавтики в Ва-
шингтоні, США, відкрили 
в 1976-му. Тут зібрано най-
більшу в світі колекцію іс-
торичних повітряних та 
космічних літальних апа-
ратів. З-поміж 50 тисяч 
оригінальних артефактів є 
планер легендарних бра-
тів Райт та зразок місячно-
го каміння, до якого може 
торкнутися кожен бажаю-
чий. Дітлахів не лишають 
байдужими авіаційні тре-
нажери й 3D-шоу плане-

тарію Альберта Ейншейна. 
За рік музей приймає 8,3 
мільйона гостей.

Національний музей при-
родної історії також знахо-
диться в Вашингтоні, округ 
Колумбія. Тут можна огля-
нути велику експозицію 
решток динозаврів, поба-
чити славнозвісний діа-
мант Хоупа, і ще 126 міль-
йонів експонатів, що зро-
били цей музей одним із 
найбільш відвідуваних у 
світі. Щороку тут буває 6,8 
мільйона осіб.

Довжина галерей Бри-
танського музею, що в Лон-
доні, становить понад 4 кі-
лометри. Тут розмістилися 
7 мільйонів експонатів, зо-
крема Розетський камінь з 
ієрогліфами та Мармури 
Елгіна. Щорічна кількість 

відвідувачів — приблизно 
5,8 мільйона осіб.

Завдяки спеціальній екс-
позиції Пікассо та інста-
ляції Big Bambú на своєму 
даху, музей Метрополітен 
у Нью-Йорку в 2010 році 
привабив на 300 тисяч ту-
ристів більше, ніж у 2009-
му.

Очікується, що циф-
ра відвідувачів за 2011 рік 
буде ще більшою, бо цьо-
го року тут пройшла по-
смертна виставка робіт ди-
зайнера Александра Мак-
Квіна. Заради неї люди ви-
шикувалися в черги, поба-
чити останнє шоу майстра 
вдалося понад 660 тисячам 
шанувальників. Щороку 
Музей Метрополітен при-
ймає близько 5,2 мільйона 
осіб.

Настання зими — чудовий привід 
влаштувати свято у всіх куточках 
світу. Снігові карнавали перетво-
рилися на справжній обряд: у бікіні 
на снігу, катання на саморобному 
транспорті, льодові скульптури і 
вогні зимового міста…

Що за зима без купальниць у бі-
кіні? Гарячі, хоча й змерзлі, канад-
ські жіночки щороку беруть участь 
у Квебекському зимовому карна-
валі, який влаштовується в лютому. 
Окрім купальних костюмів, гляда-
чам демонструють прекрасні льо-
дові скульптури. Окрасою цього-
річного фестивалю в Квебеку, що 
відбуватиметься з 28 січня до 13 
лютого, стане величний льодовий 
палац.

Протягом тижня святкують на 
честь зими й японці. Сніговий 
фестиваль Саппоро проводиться 
в лютому на півночі країни. Ціл-
ком виготовлена зі снігу, відвіду-
вачів вражала копія палацу Наго-
йя.

Сніжні „картонні“ перего-
ни, Cardboard Classic race, є 
невід’ємною частиною Зимового 
карнавалу Ред Лодж в американ-
ському штаті Монтана. З'їхати з 
гірки тут можна на саморобному 
транспорті, у вигляді, наприклад, 
пляшки текіли.

Складні крижані статуї та скуль-
птури представляє канадський 
зимовий фестиваль Winterlude, 
що проводиться в Оттаві.

Різнобарвні салюти злітають у 
небо над Монреалем щороку, з 17 
по 27 лютого, протягом Фестива-
лю вогнів. Власне, трьома голо-
вними компонентами цього зи-
мового святкування є мистецтво, 
вогні та кухня.

5 січня цього року стартував фес-
тиваль Льоду та Снігу в Харбіні, 
Китай. Видовищні феєрверки 
різними кольорами відсвітлюють 
крижані скульптури.

Одним із найдавніших у США 
є Зимовий карнавал на озері Са-
ранак, розташованому в штаті 

Нью-Йорк. У лютому його про-
ведуть у 113-й раз.

Чимало шуму створюють 
швейцарські дітлахи в сели-
щі Ардез під час щорічного дій-
ства Chalandamarz. Вони що-
сили калатають величезними 
коров’ячими дзвониками, прога-
няючи зиму.

Проїхатися на сноуборді у спід-
ній білизні можна на північному 
сході Китаю, у провінції Джил-
лін. Кінець зими тут відзначають 
традиційним Лижним карнава-
лом у бікіні.

Поласувати гарячими рисови-
ми коржиками можна у льодовій 
хатині на щорічному фестивалі 
Камакура, Японія.

А от на щорічному 96-му кар-
навалі Steamboat Springs у Коло-
радо, лижників прив'язують до 
коня. Такими незвичними зма-
ганнями і відомий цей, один із 
найстаріших фестивалів.

Як не дивно, але Мекка азарт-
них ігор, Лас-Вегас, де не буває 

снігу, також відома своїм святом 
— Зимовим фестивалем вогнів.

А от протягом щорічного фес-
тивалю Lake George Winter 
Carnival (Нью-Йорк) можна й на 
льодові скульптури задивитися, 
а можна й поганяти на водному 
скутері, дарма, що зима.

А от дітлахи в селищі Строчни-

ця, що поблизу Мінська, на честь 
Масляниці всідаються в кінні 
сани, прощаючись із зимою.

Виявляється, в Індії також 
святкують закінчення зими що-
річним карнавалом у Джамму. Ін-
дуси відзначають цю подію ка-
танням на лижах.

За матеріалами nydailynews.com.
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