
62/457-5-Антарктида. Общ изглед
на селището Мирний. /ш /

9- В обсерваторията Мирний. Обсъжда
не прогнозата за времето.

64/532 

9 ,10

24/36

ММ

А1:та?кт::йл

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ'
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

61/2102-75-Вулканът 3 ребус на о-в 
Рос.

10-Жиляща в Мирний.

11-Обсерваторията в Мирний.

64/532

11,12
24/36

ЬШ

12—Въпреки суровата зина на 
Антарктида, снежните бури и 
дълг п°лярна нощ, в домовете
на изследователите е топло и уитно

■



13-Метеоролзгът Ив. Хахаев 
проверява приборите за изуча
ване слънчевата радиация.

14-Самолет от полярната авиация 
за участниците в 9 съветска ан
тарктическа експедиция, дошла с 
парахода "Естония".

64/532
15,16
24/36
ми

15-Изглед на обсерваторията "Мирвий". 16-Разчистване на засипаните от сняг 
жилища.

64/532
17,18
24/36
Ш

17* Група учени от общата съветско- 
френска глациологическа група.

18-Подготовка на камерата за снимки на 
полярното сияние.

Л



Алб. 105

А Н Т А Р К Т И Д А

ЮЖЕН ПОЛЮС

ДИРЕКЦИЯ НА ФОтогрдфиятд

ул. „Гр. Игнатиев14 № 2

ЦЕНТРАЛ-ФОТр

Тел. 87-64-91, 87-30-07

г •

72-2578-11-Грижлива майка.Антарктида.
/репр.П.Щерев/МК

72-2578-10-Запознанство в Антарк-
тида /репр.П.Щерев/МК

Ъ к

72-2578-9-Ледовете на Антарктида.
/репр.П.Щерев/ГДК

72-2578-7-Съветски параходи в Ан- 72-2578-8-Пингвини на остров
тарктида. /репр.П.Щерев/МК Хосюел. /репр.П.Щерев/МК



. —

Алб* 105

’А

** *****

1 2 - У к р  1

72-2578-12-Съветски въздушни лай
нери в Антарктида.

/репр.П.Щерев/МК

72-2578-13-Из Антарктида.
/репр.П.Щерев/МК

72-2578-14-Антарктически пайзаас
/р епр.П.Ще р е в/МК

72-2578-16-Спасителният фар в се
лището "Ь'ирнийм в Антарктида.

/репр.П.Щерев/МК I



алб. 105 

АНТАРКТИДА

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

64/532

•1»19
24/36
мм

19-Пускане на радиосонди в 
горните слоеве на атмосфера
та за измерване интензивността 
на космическите лъчи.

I

21-Група участници в 9 съветска а рит. 
експедиция.

64/532-20,23 -  Параходът “Естония" довел в Антрактида участниците от 9
съветска антарктическа експедиция. /24/36 Ш/

64/532-22
Пингвини в района на 

съветската станция "Мирний" в 
Антарктида. /Ь Ш /

.■А



ЛяШ * слб.  106

64/1171 !
10,11
24/36
Ш

Централната част на новооткритата 
планина Кария Луиза Улиер.

11-"Бечната планина“ край брега на 
морето Белинг&саузен в Антарктида.

< а

64/11?!
12,13
24/36 1 У !>
“  '\1

-  *  — -

12-Както кадър 11.

а 1
13-Самолетът ка Елфуорт на 79° на 
23,X I . 1935 г. в Антарктида.

64/1171 
14 ,15

24/3 6
Ш

14-Пейзаж в Антрактяда.

15-Карта на Антарктида с означение 
на полета на Елвуорт.



алб. 105 

АНТАРКТИДА

69-2262-27-Вятърна електри
ческа станция в Копермайн, 
Северна Канада,
/репр./ /ИК

69-2262-29-Въздушна снимка 
на остров Бафин, земя Грейъм. 
/репр./ /ИК

69-2262-28-Вятърна електрическа 
станция в Копермайн, Северна 
Канада, /репр./ /ИК

69-2262-30-Базата Фиде, земя 
Грейъм.
/репр./ /ИК



( алб. 105 

АНТАРКТИДА

69-2262-Ледникова цепна
тина на Дъз Бей в Земя 
Грейъм.
/репр./ /ИК

69-2262-15-Изглед от Антарк
тида.
/репр./ /ИК

69-2262-16-Нощен изглед от ос
тров Хоросис хое на около 500 
мили от британската база в Хоп 
Бей. /репр./ /ИК

/к

69-2262—19—Летен йнтаркти— 
чен пейзаж на Идгл Коув, 
Хоп Бей, земя Грейъм. 
/репр./ /ИК

69-2262-17-Ледени бло- 69-2262-18-Базата Хът 
кове близо до Хоп Бей. на Хоп Бей.

/рапр./ /ИК /репр./ /ИК

69-2262-20-Хоп Бей. земя Грейъм, 
британска база, установена тук 
от 1952 г.
/репр./ /ик



алб. 1(26

69-2262-21-Антарктичен пей
заж, /репр./ * /ИК

69-2262-23-Ескимоско селище 
на източния бряг на Хадзъм 
Бей. /репр./ /ИК

69-2262-22-Една от къщите, 
построени от компанията 
Хадзъм Бей.
/репр./ /ИК

Г - - - - - - - - - - - -- - - - - - - :- - - - - - - -

69-2262-24-Ескимоско селище 
на остров Дженс Мънк. 
/репр./ /ИК

69-2262-25-Изоставени ески
моски колиби западно от Хад
зъм Бей. /репр./ /ИК

69-2262-26-Изглед на селище на 
север от северния полярен кръг. 
/репр./ /ИК



адб« 105 

ПОЛЯРНИ СТРАНИ

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

64/1^72

1.4

24/36

1Ш

1-Яздигане знамената ва държа
ните, чии то специалисти участву
ват и работата на станцията 
■Восток".

4-Част от съветските и чужде
странни специалисти от станцията 
"Восток".

64/1772

6,7

24/36

ии

5-Разтоварване на самолет, който е 7-Изглед от лагера на станцията 
донесъл стоки за станцията "Восток". "Восток".


