
 http://nauka.bg 81

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

57

Започва изложбата, която разкри-
ва тайните на човешкото тяло. В 
следващите няколко месеца ще 

можете да се запознаете от близо със 
същността на своето тяло – мускул по 
мускул и нерв по нерв. От 25 април 
на третия етаж на ЦУМ се помещава 
световно известната изложба “Bodies 
Revealed”.
Експонатите в изложбата представля-
ват истински човешки тела и органи, 
обработени по специфичен начин, 
който позволява запазването им. В 
нея могат да бъдат видяни различни-
те части от тялото ни и да се разбере 
тяхната функция. Тук ще можете да 
се запознаете в детайли с нервната си 
система, мускулната и костната струк-
тура на тялото, кръвоносните съдове 
и всички останали компоненти на тя-
лото ни. Представени са дори органи 

с последствия от различни заболява-
ния – така можете да разберете какво 
действително представлява ракът на 
дебелото черво или цирозата на чер-
ния дроб. С детайлното представяне 
на човешката анатомия изложбата е 
подходяща за всеки.
Изложбата е с изключително образо-
вателна цел и не търси никакъв скан-
дален ефект, какъвто се е получавал 
на други места по света при предста-
вянето ѝ. Реалността на нейните екс-
понати не представлява нито морален, 
нито естетически скандал.
Организаторите споделят, че гостува-
щата експозиция е част от група екс-
позиции, които обикалят света. Всяка 
от тях включва истински човешки ор-
гани и тела, които са обработени чрез 
дехидрация и запълване на кухините с 
полимерен материал. Това позволява 
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дълготрайното им запазване в реален 
вид и форма.
У нас изложбата се организира от 
„Интер Контакт”. Цените на билетите 
варират през делничните и почивни-
те дни. Пълен ценоразпис можете да 
видите на http://bodies.bg/bg/. Сре-
щу допълнително заплащане ще бъ-
дат предлагани и аудиогидове на бъл-
гарски, английски, руски, испански и 
френски. Самите експонати са пред-
ставени в изложбата на български и 
английски.
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