A(L)TITUDINI

TOP 5 CELE MAI
INTERESANTE
CĂI FERATE

1. Linia ferată din piaţa Maeklong din Thailanda. Piaţa
Maeklong este situată chiar pe linia ferată. Oamenii îşi
vând legumele sau carnea la tarabele situate pe linia de
tren, iar când trebuie să treacă trenul, îşi strâng repede
toată marfa, reluându-şi activitatea după ce acesta este
dus.
2. Tren a las Nubes – Argentina (Trenul din nori). Este
unul extrem de spectaculos, dar şi înfricoşător. Acesta
trece pe un pod înălţat la peste 400 de metri. Podul
argentinian e al treilea cel mai înalt pod din lume. Dacă
iniţial a fost construit din motive economice, acum are
mai mult un rol turistic.
3. Tunelul Dragostei din Ucraina. Ucrainenii au o linie
ferată care trece printr-un tunel verde, făcut din arbori.
Lungimea tunelului este de 3 km şi atrage an de an
cupluri sau fotografi. Tunelul este foarte popular mai ales
în rândurile îndrăgostiţilor, care vin aici şi îşi pun dorinţe.
Se spune că dacă dragostea lor este sinceră, dorinţa va
deveni realitate.
4. Calea ferată a morţii din Thailanda. Cu o distanţă
de 415 km, această cale ferată şi-a căpătat denumirea
după ce la construcţia sa au murit peste o sută de mii de
oameni.
5. Viaductul Landwasser din Elveţia. Construit în 1902,
viaductul a devenit unul dintre cele mai cunoscute din
lume datorită frumuseţii şi înălţimii la care se află.
Sursa: topuri.info
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Selecţie și adaptare:
Tamara Balan

CLIPA

Iată un top 5 al celor mai interesante trenuri şi căi ferate din lume:

Eugen Coşeriu, născut în
comuna Mihăileni, fostul judeţ
Bălţi, a fost unul dintre puţinii
filologi romanişti de talie
mondială. Doctor în filologie
şi filosofie, autor a peste 50
de volume şi a mii de pagini
de exegeză, creator al unor
noi teorii despre principiile
fundamentale ale filologiei,
contribuind la îmbogăţirea
metodologiei lingvisticii. A
fost ales membru de onoare
al Academiei Române (1991).
Conform afirmaţiei lui Mircea
Borcilă (Universitatea din
Cluj), Eugen Coşeriu a fost
„cel mai strălucit exponent
al culturii române în planul
universal al ştiinţelor omului”.
Eugen Coşeriu a absolvit
Liceul „Ion Creangă” din
oraşul Bălţi, apoi şi-a
continuat studiile în filologie
la universităţile din Iaşi, Roma
şi în filosofie la Universitatea
din Milano. Între 1950 şi 1963
a predat la Universitatea din
Montevideo, Uruguay, între
1961 şi 1963 fiind profesor
invitat şi la Universitatea din
Bonn, Germania. Din 1963 şi
până la sfârşitul vieţii a fost
profesor la Tübingen. Mai
multe generaţii de discipoli ai
lui Eugen Coşeriu constituie
Şcoala de lingvistică de la
Tübingen. Părinte a ceea ce
azi se numește lingvistica
integrală, Eugen Coșeriu este
unul dintre cei mai importanți
lingviști ai secolului al XX-lea.
A fost doctor honoris causa la
aproape 50 de universităţi din
întreaga lume.
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UN MARE
LINGVIST
ROMÂN

Trenul a jucat, cu siguranţă, un rol foarte important în dezvoltarea
umanităţii. Dacă la francezi sau japonezi trenurile ajung la viteze
ameţitoare şi au reusit să se dezvolte extraordinar de mult, în alte
zone, precum India, trenurile tind să devină neîncăpătoare.
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