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С ôèíàíñîâàтà ïîäкреïà íà Ôîíäàöèÿ “ÅÂÐÈÊÀ”.

Ôîíäàöèÿ "Åâрèкà“ е ôîíäàöèÿ îт 
клàñèчеñкè тèï, îñíîâàíà ïрез 1990 
гîäèíà îт äържàâíè è îбщеñтâеíè îр-
гàíèзàöèè ñ öел:
•ïîäïîмàгàíе íà äàрîâèтè äеöà è 
млàäè хîрà ïрè реàлèзèрàíетî íà 
ïрîектè â îблàñттà íà íàукàтà, тех-
íèкàтà, техíîлîгèèте è уïрàâлеíèетî;
•ïîäкреïà íà млàäèте íîâàтîрè è 
ïреäïрèемàчè;

•рàзïрîñтрàíеíèе íà íàучíè, техíèче-
ñкè è èкîíîмèчеñкè зíàíèÿ;

•ïîäïîмàгàíе íà îбучеíèетî è ñïе-
öèàлèзàöèÿтà, íà межäуíàрîäíîтî ñъ-
труäíèчеñтâî â îблàñттà íà íàукàтà è 
техíèкàтà è äр.

Фондацията осъществява пет програми:
•Тàлàíтè
•Èíôîрмàöèÿ, èзäàíèÿ, èзÿâè è меж-
äуíàрîäíî ñътруäíèчеñтâî;

•Нàучíè èзñлеäâàíèÿ;
•Нàñърчàâàíе íà ñтîïàíñкè èíèöèàтèâè;
•Ðàзâèтèе.

За делови контакти: София 1000,  
бул. "Партиарх Евтимий" 1, тел.: 02 981 
51 81, 02 981 37 99, факс: 02 981 54 83, 
e-mail: office@evrika.org, www.evrika.org

25 ãîäèíè

на стр 4-6

Тази година на 10-ти юли научният свят, а всички хора, кои-
то не забравят умовете, на които дължим удобствата на новите 
технологии, ще отбележат 160 години от раждането на Никола 
Тесла. Тесла  често е описван като най-значимия учен и изобре-
тател на модерната епоха, човекът, който “разпростря светлина 
върху лицето на Земята“. Наред с многобройните си изобрете-
ния и открития големият учен от сръбски произход е обгърнат 
от много мистика и загадки. Бил е доста ексцентричен и особен 
като характер.  Имал е пронизващи   сиво-сини  очи. Притежава 
фотографична памет и владее осем езика. Самият той твърди, 
че никога не спи повече от 2 часа. Свидетели разказват, че е 
имало случаи когато работи в лабораторията си в продължение 
на 84 часа без почивка.. Винаги много елегантен. 

НИКОЛА 
ТЕСЛА

между гениалността, 
ексцентричността и 

мистиката
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През 1892 г., когато 
темата за по-бързото 
придвижване на хора-
та е била доста инте-
ресна и разисквана с 
навлизането на новите 
технологии, на страни-
ците на в-к “Светлина” 
е публикуван шеговит 
скеч с един велосипе-
дист.

В експозицията на 
Националния политех-
нически музей може 
да бъде видяно точно 
такова “колело-паяк” 
(както също се нари-

на вело
ча) – това е възстановка на 
първия български велосипед, 
направен през 1880 г. от Гено 
Стоянов - Арабаджията, май-
стор-каруцар от Нова Загора. 

Днес велосипедният транс-
порт е един от много предпо-
читаните за придвижване в го-
лемите и развити европейски 
градове, на много места има 
и изградена инфраструктура 
специално за велосипедистите 
– велоалеи, понякога дори и 
светофари, отделно от тези за 
пешеходците и автомобилите. 

Годишно се произвеждат 
около 50 милиона велосипеда.

коса, самобръсначки 
(включително и елек-
трическа такава от 
началото на 1930-те), 
ютии (на жар, с газ и 
електрически) и др., 

 1 електрически ключо-

и днес: тостер, миксер, 
различни видове котло-
ни и печки, чайници и 
пр.; 

 1 поддържане на добър 
външен вид: всевъзмож-
ни пособия за дамите и 
за господата – маши за 

След като вече бе представе-
на на публиката в Бургас (в 
Морското казино) и Сливен 

(Музей на текстилната индустрия, 
филиал на Националния политехни-
чески музей), изложбата „Техниката 
у дома през първата половина на XX 
век” бе представена и в Етъра. Из-
ложбата е на разположение на гос-
тите на Габрово и посетителите на Ет-
нографския музей на открито „Етър” 
от5-ти юли до 30 август. Експонатите 
са изключително любопитни и пред-
ставят развитието на техниката по 
време на началото на масовото тира-
жиране на домакински уреди. Една 
голяма част от тях използват човеш-
ката сила, а други – електрическата 
енергия, вече станала достъпна за 
българските домакинства в начало-
то на XX век. В същото това време 
започва и масовото използване на 
бакелита (открит 1907 г.) като мате-
риал, удобен за възпроизводство на 
корпуси на телефони, радиоапарати, 
кухненски уреди и др.

Експонатите са групирани според 
тяхната употреба:

 1 във хола/вестибюла/дневната: 
радиоапарати, грамофон, вен-
тилатор, отоплителни печки; 

 1 в кухнята – всевъзможни 
уреди, някои от които (или 
поне осъвременените им ва-
рианти) използваме активно 

Изложбата “Техниката у дома през първата 
половина на XX век” гостува на Етъра

Нà 24 юíè 2016 г. íà тър-
жеñтâеíà öеремîíèÿ â Нàрîäíî-
тî ñъбрàíèе, ïреäñеäàтелÿт íà 
Êîмèñèÿтà ïî îбрàзîâàíèетî è 
íàукàтà Мèлеíà Дàмÿíîâà âръчè 

ïрèзà “#“ÂМУЗÅЯСМÅ” â кàтегîрèÿ “Нàй-äîбрà рàбîтà ñъñ 
ñемейñтâà” íà екèïà íà Нàöèîíàлíèÿ ïîлèтехíèчеñкè музей 
зà Прîгрàмàтà “Семейíà ñъбîтà”. Прîгрàмàтà ñтàртèрà â 
íàчàлîтî íà 2014 г. кàтî äî тîзè мîмеíт ñà ïрîâеäеíè ïî-
âече îт 20 зàíÿтèÿ íà íàй-рàзíîîбрàзíè темè, ñâързàíè ñ 
екñïîзèöèÿтà è äейíîñттà íà музеÿ, à тàкà ñъщî è тàкèâà, 
îтбелÿзâàщè ïрàзíèöè è гîäèшíèíè – äеí íà âîäàтà ñ екñ-
ïерèмеíтè, ïîñâетеíè íà âîäàтà, Âелèкäеí ñ egg-ñïерèмеíтè, 
3 мàрт ñ èзîбретеíèÿ è îткрèтèÿ â ñâетà íà íàукàтà, äелî 
íà бългàрè, äеíÿ íà рîзàтà ñ ïреäñтàâÿíе íà èñтîрèÿтà íà 
ïрîèзâîäñтâîтî íà рîзîâî мàñлî â Бългàрèÿ è т.í. Зàíÿтèÿтà 
ñе ïрîâежäàт âñÿкà ïîñлеäíà ñъбîтà îт меñеöèте â рàмкèте 
íà учебíàтà гîäèíà, кàтî âèíàгè ñà ñе рàäâàлè íà èíтереñ. 
Очàкâàйте è íîâèÿ ñезîí 2016-2016 гîäèíà, кîйтî ще ñтàр-
тèрà ïрез ñеïтемâрè, ñ 
îще èíтереñíè è любî-
ïèтíè темè!

Нàгрàäàтà е учреäе-
íà îт Ôîíäàöèÿ “Àме-
рèкà зà Бългàрèÿ“ è 
ñе рàзäàâà â трè кà-
тегîрèè: зà “Нàй-äî-
брà рàбîтà ñ äеöà”, 
“Нàй-äîбрà рàбîтà ñъñ 
ñемейñтâà” è “Нàй-äî-
брî ïàртíьîрñтâî”.

Награда 
#ВМУЗЕЯСМЕ

ве и фасунги, електромери и 
водомери

Изложбата е придружена от табла 
с репродукции на реклами из бъл-
гарската преса, някои от които с дос-
та занимателна слогани или цели 
текстове, като например за ползата 
от хладилника (от края на 1930-те). 
Голяма част от фирмите, производи-
тели на уредите в изложбата са раз-
познаваеми, тъй като и до ден дне-
шен функционират: Siemens, AEG, 
Electrolux и др.

 ченията Приклю
сипедиста
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Няколко велики изобретения от Никола Тесла
5. Рентгенови лъчи [X-Rays]

Åлектрîмàгíèтíèте йîíèзèрàщè лъчеíèÿ ñà äîбре 
ïрîучеíè îще ïрез 1800 г., íî Теñлà èзñлеäâà öе-
лèÿт ñïектър.. Открèтèÿтà ñè Теñлà ïрàâè, кàтî ñе 
îñíîâàâà íà   убежäеíèетî, че Âñелеíàтà ïреäлàгà 
âñèчкî, îт кîетî èмàме íужäà, íèе трÿбâà ñàмî äà 
èзïîлзâàме умà ñè зà äà ñъзäàäем уñтрîйñтâà улàâÿ-
щè ïîтеíöèàлà кîйтî íè ñе ïреäлàгà.

6. Лазерен лъч
Теñлà е èзîбретàтел íà лàзерíèÿ лъч. Техíîлîгè-

ÿтà ñе èзïîлзâà â меäèöèíàтà зà рàзлèчíè ïрîöе-
äурè è îïе-
рàöèè, äàâà 
âъзхîä íà 
ñъâремеííà-
тà öèôрîâà 
è äèгèтàлíà 
èíäуñтрèÿ , 
íàмèрà ïрè-
лîжеíèе è â 
ïрîмèшле -
íîñттà ïрè 
метàлîреже-
щè мàшèíè, 

èзмер -
âàтелíè 
у р е ä è 
и мно-
гî äру-
гè. Нî 
к à т î 
â ñ ÿ к î 
íещî è 
лàзерът 
м î ж е 
äà бъäе 
èзïîлз-
âàí зà злè öелè, кàтî лàзерíî íàñîчâàíе íà ñíàрÿäè, 
ïлàзмеíè îръжèÿ èлè ïък “лъч íà ñмърттà”  кàтî 
тîзè îт “Междузвездни войни”.

на стр. 6

1. Радио предаване и радио вълни

Âъïрекè, че Джулèàíî Мàркîíè е ïрèзíàт зà îт-
крèâàтел íà рàäèîтî, âñъщíîñт Теñлà  èзïîлзâàл 
ïрèíöèïà гîäèíè ïреäè íегî. Тîзè ïàрàäîкñ мîже äà 
èмà îбщî ñ ôàктà, че ïî тîâà âреме ñïîíñîрè íà 
Мàркîíè ñà Тîмàñ Åäèñъí è Àíäрю Êàрíегè . 

2. Променлив ток 
Прîмеíлèâèÿт 

тîк е   гîлÿмàтà 
ñеíзàöèÿ íà ñâе-
тîâíîтî èзлîже-
íèе â Чикаго през 
1893 г.. Åäèñъí è 
Теñлà èмàт рàз-
лèчíî âèжäàíе зà 
тîâà кàк еíергè-
ÿтà трÿбâà äà ñе 
ïрîèзâежäà è рàзïрîñтрàíÿâà. Сïîреä Åäèñъí ïîñтî-
ÿííèÿт тîк е ïî-еâтèí è безîïàñеí. Тîй ïублèчíî 
убèâà жèâîтíè â äемîíñтрàöèè ñ ïрîмеíлèâ тîк, зà 
äà ïîкàже íà хîрàтà кîлкî îïàñеí е. Â îтгîâîр íà 
тîâà Теñлà  ïрàâè зíàмеíèтàтà äемîрñтрàöèÿ ñъñ 
ñîбñтâеíîтî ñè   тÿлîтî, кîгàтî ïрез íегî ïремèíàâà 
ïрîмеíлèâ  тîк  ñ  âèñîкî íàïрежеíèе, äържейкè â 
ръкàтà ñè лàмïà, кîÿтî зàñèÿâà.

Èäеÿтà íà Нèкîлà Теñлà бèлà зà èñтèíñкè ïî-еâ-
тèí тîк, ïî-еôèкàñеí ïреíîñ íà еíергèÿ è ïî-гîлÿмà 
безîïàñíîñт. 

В своята автобиография Никола Тесла сам оп-
исва своите необичайности и страсти. Една от тях 
е играта на билярд. Друга е неговата антипатия 
към обици, особено със скъпоценни камъни. Ми-
рисът на камфор му създава неприятно чувство. 
Той брои стъпките си при ходене и изчислява 
обема на купата със супа или чашата с кафе. 
Характерът на Тесла не му позволява да работи 
в колектив. Той никога не се жени, но въпреки 
това се ползва с голяма популярност сред жените 
и много от тях са влюбени в него.Той не обича 
да се здрависва, не понася докосването до коса-
та и открито демонстрира неприязън към пълни 
хора.

Ексцентричната натура на Тесла става причина 
за множество слухове. Любителите на конспира-
тивни теории твърдят, че ЦРУ засекретява голяма 
част от неговите разработки и че до ден днешен 
ги скрива от научната общественост. Причина-
та е, че в тях е скрита тайната на неограничен 
и безплатен достъп до електрическата енергия.  
Опитите на Тесла се свързват и с  тунгуския 
метеорит. Според някои тунгуският кратер не се 
образува в резултат на паднал метеорит, а на 
опити на Тесла за пренасянето на електрическата 
енергия на далечни разстояния.Свързват Никола 
Тесла и с Филаделфийския експеримент.Това е 

НИКОЛА ТЕСЛА – между 
гениалността, ексцентричността 
и мистиката

военноморски експеримент, познат е още като 
Проект Дъга.

Предполага се, че американският военномор-
ски oхраняващ кораб USS Eldridge е бил направен 
невидим (или “забулен“) за вражеските устрой-
ства.  Тесла, който е участвал в експеримента, е 
успял да телепортира кораба или да го приведе в 
друго измерение. Историята за експеримента  се 
смятана за измислица. Но пак Историята ще каже 
един ден дали е това е така или не.  Но едно е 
безспорно – Никола Тесла е един от най-великите 
умове на човечеството.

3. Асинхронен електро-двигател

Съñ ñъзäàâàíетî íà àñèíхрîííèÿ äâèгàтел ïрез 
1930 г., Теñлà ïрîмеíÿ èíäуñтрèàлíèÿт ñâÿт зà-
âèíàгè. Дíеñ тîзè тèï äâèгàтелè ñе èзïîлзâàт 
íàâñÿкъäе – âеíтèлàтîрè, èíñтрумеíтè, âîäíè 
ïîмïè, äèñкîâè уñтрîйñтâà, чàñîâíèöè è мíîгî 
äругè.

4. Роботика и автоматизация
Нèкîлà Теñлà ñтèгà äî зàключеíèетî, че âñèчкè 

äейñтâèÿ íà èíäèâèäà ñà ïîäтèкâàíè îт âъíшíè èм-
ïулñè.

“За всяка моя мисъл и действие има външна.. Аз 
съм машина надарена със силите на движението, 
която реагира на външни стимули.” – Никола Тесла

С тîâà ñâîе ïрîзреíèе Теñлà  ïîñтàâÿ îñíîâè-
те íà рîбîтèкàтà кàтî зàïàзâà чîâешкèÿт ôàктîр. 
Â è ж ä à -
íетî му 
зà бъ-
ä е щ е т î 
е ïълíî 
ñ рîбî-
т è з è р à -
íè кîлè, 
àíäрîèäè 
и авто-
мà тè з è -
рàíà ме-
хàíèкà. 



76

Ето един въпрос, чийто отговор непременно искаме да зна-
ем, особено когато изобретението се е превърнало в нещо не-
делимо от нас. Но-о-о дали отговорите са наистина безспор-
ни, дали името, с което свързваме едно или друго изобрете-
ние е на истинският създател. Оказва се, че не. Или най-мал-
кото остава загадката кой наистина е истинският творец. 
Ето някои заблуди около въпроса - кой е истинският изобретател.

... телефонът
Пърâîтî èме, зà 

кîетî ñе ñещàме, 
е Àлекñàíäър Бел. 
Пàтеíтът зà уäè-
âèтелíèÿ àïàрàт, 
без кîйтî äíеñ 
íе мîжем äà ñè 
ïреäñтàâèм 
è еäèí äеí, 
е äàäеí íà 
Бел ïрез 1876 
г. Нî тîâà íе ñе ñлуч-
âà тàкà леñíî, бързî è безñïîрíî. 
Окàзâà ñе, че íàä 30 èзîбретàтелè 
èмàт ïретеíöèÿтà, че техíè îткрè-
тèÿ ñà бèлè èзïîлзâàíè îт Бел зà 
уñтрîйñтâîтî. Нàй- èíтереñеí е 
ñлучàÿт ñ Àлèшà Грей. Тîй ïîäàâà 
мîлбà зà ïàтеíт íà ïîчтè ñъщîтî 
уñтрîйñтâî, ñ ïîчтè ñъщîтî èме, 
â ñъщèÿ äеí, â кîйтî è Бел. Нî 
тъй кàтî Бел е ïîäàл мîлбàтà ñè 
2 чàñà ïî-рàíî, à ñïîреä злèте 
езèöè е ïлàтèл è ïîäкуï, ïîлучàâà 
ïàтеíтà. Щàñтлèâèÿт äâучàñîâ Слу-

Кой измисли това?
....радиото

Нèкîлà Теñлà е ïърâèÿт, кîй-
тî уñïÿâà äà ïреäàäе рàäèîñèгíàл 
è зàеäíî ñ Олèâър Лîäж ñъзäàâàт 
ïърâîîбрàзà íà рàäèîïрèемíèкà. 
Хърâàтèíът îбàче íе уñïÿâà äà кî-
мерñèàлèзèрà èзîбретеíèетî, зàтî-
âà зà íегîâ ñъзäàтел äíеñ ñмÿтàме 
Гèлермî Мàркîíè- ïърâèÿт, кîйтî 
ïîèñкàл ïàтеíт.

...камерата
Нàй-ñтàрèÿт ôèлм, îткрèт íà 

леíтà, е 2-ñекуíäíèÿт “Ðàзхîäкà â 
грàäèíàтà“ nà Луè льî Преíñ îт 
1888 г. . Мíîгî учеíè ñмÿтàт, че 
тîй, à íе брàтÿ Люмèер, трÿбâà 
äà бъäе ñмÿтàí зà ñъзäàтел íà кà-
мерàтà.

Дîбрàтà íîâèíà е, че âñекè, 
кîйтî èñкà äà âèäè íà жèâî еäíè 
îт ïърâèте âерñèè íà èзîбретеíè-
ÿтà, тÿх зà кîèтî âè рàзкàзàхме â 

тîзè брîй íà â. «Тех-
íèтàрче», мîже 
äà гî íàïрàâè â 

«Нàöèîíàлíèÿ 
ïîлèтехíèче-
ñкè музей» 
â Сîôèÿ.

Източ-
ник:  

PROFIT.bg

чàй решàâà äà äàäе íà Бел ñâетîâ-
íà ñлàâà è бîгàтñтâî, à èметî íà 
Грей äà ïîтъíе â зàбрàâà.

...лампата
Пîâечетî хîрà без ñъмíеíèе 

ñâързâàт електрèчеñкàтà лàмïà ñ 
èметî íà Тîмàñ Åäèñъí. Èñтèíàтà, 
îбàче е, че âелèкèÿт èзîбретàтел 
уñъâършеíñтâà електрèчеñкàтà лàм-
ïà, íî äàлеч íе е íеèí èзîбретà-
тел. Пърâèте електрèчеñкè лàмïè 
äàтèрàт îще îт 1802 г., ñъзäàäе-
íè ñà îт брèтàíñкèÿ учеí Хъмôрè 
Деâè è ñà бèлè èзïîлзâàíè â ру-
äíèöèте.

...първият аероплан

Пîíÿкîгà ñïîрîâе ïреäèзâèкâà 
íе ñàмî èзîбретàтелÿт, íî è ñà-
мîтî èзîбретеíèе. Àкî зà àерîï-
лàí ñе ñмÿтà âñÿкî èзîбретеíèе, 
ñïîñîбíî äà ñе äâèжè ïî âъзäухà, 
тî зà íегîâ ñъзäàтел трÿбâà äà ñе 
ñмÿтà Жàí Ôрàíñîà äьî Ðîзèе- 
èзîбретàтелÿт íà бàлîíà. Àкî ïî-
ñтàâèм уñлîâèетî уñтрîйñтâîтî äà 
е ïî-тежкî îт âъзäухà, трÿбâà äà 
блàгîäàрèм íà Джîрäж Êейлè- èз-
îбретàтел íà ïлàíерà. Àкî ïîèñкà-
ме äà èмà è мехàíèкà, зà èзîбре-
тàтелè трÿбâà äà ñмÿтàме Орâèл è 
Уèлбър Ðàйт

Няколко велики изобретения от...
от стр. 5

7.Осветление и 
светлина

Нèкîлà Теñлà 
èзïîлзâà лумè-
íеñöеíтíè лàмïè 
â лàбîрàтîрèÿтà 
ñè 40 гîäèíè ïре-
äè èíäуñтрèàлíè-
ÿт ñâÿт äà гè ïре-
îткрèе. Нà еäíî 
èзлîжеíèе ïîкàз-
ва огъната във 
ôîрмàтà íà бук-
âà лумèíеñöеíт-
íà лàмïà – тîâà 
е първата неонова 
лампа. 

8. Дистанционно управление

Тîâà уñтрîйñтâî ïрîèзлèзà îт рàäèîтî íà Те-
ñлà. Пàтеíт ñ íîмер 613809 ñе îтíàñÿ зà ïърâàтà 
äèñтàíöèîííî уïрàâлÿемà лîäкà, äемîíñтрèрàíà 
ïрез 1898 г.. Нÿкîлкî гîлемè бàтерèè, рàäèî-уï-
рàâлÿемè ïрекъñâàчè кîíтрîлèрàщè електрîäâè-
гàтелÿ è рулÿ íà лîäкàтà. От äèñтàíöèîííîтî зà 
телеâèзîрà äî рàäèî-уïрàâлÿемèте бîйíè мàшèíè, 
äíеñ техíîлîгèÿтà е íàâñÿкъäе.

9. Радио комуникация и неизчерпаема 
свободна енергия

“Енергия, която не може да се измерва и 
контролира е лоша енергия. Свободна? Никога!” 
– Джей Пи Морган [J. P. Morgan]

Теñлà е ñïîíñîрèрàí ñъñ 150 000 щàтñкè äîлàрà 
зà äà èзгрàäè кулà, кîÿтî ще èзïîлзâà еñтеñтâеíè-
те чеñтîтè íà íàшàтà ïлàíетà è Âñелеíà. Съîръ-
жеíèетî ще èзïрàщà шèрîк кръг îт èíôîрмàöèÿ 
íàâñÿкъäе ïî ñâетà – глàñîâè ñъîбщеíèÿ, èзîбрà-
жеíèе è текñт. Тîâà е първата в света безжична 

мрежа, кîÿ-
тî трÿбâàлî 
äà ñâърже 
âñèчкè хîрà 
ïî ñâетà, 
ïреäлàгàй-
кè глîбàлíà 
кîмуíèкà -
öèÿ è ñâî-
бîäíà еíер-
гèÿ.
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ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИ×ЕСКИ МУЗЕÉ
Ðàбîтíî âреме: îт ïîíеäелíèк äî ñъбîтà 9 – 17 ч.; Пîчèâеí äеí: íеäелÿ

Зà èíôîрмàöèÿ: Сîôèÿ, ул. “Оïълчеíñкà” 66, тел. 029318 018, 028324 062, 028313 004.
E-mail: polytechnic@abv.bg; www.polytechnicmuseum.org

Грàôèчеí äèзàйí, ïреäïечàт è ïечàт “Àлôà Стàр” ÅООД, alfa_star@mail.bg, 02 9729933, 088 9729933, 088 6729933

И 
тîâà лÿтî Нàöèîíàл-
íèÿ ïîлèтèтехíèчеñкè 
музей îтâîрè âрàтè-
те ñè зà ïî-мàлкè è 

ïî-гîлемè бългàрчетà äà ïрекà-
рàт 5 íезàбрàâèмè äíè â  уñâî-
ÿâàíе íà зíàíèÿ чрез èгрè è 
âълшебñтâà. Пîâече îт 50 äеöà 
ïрез öелèÿ меñеö юíè èгрàхà, 
учèхà, зàбàâлÿâàхà ñе, îïîзíà-
âàхà ñе, труïàхà зíàíèÿ è ñъз-
äàâàхà  ïрèÿтелñтâà (мîже бè 
зà  öÿл жèâîт!). Обрàзîâàтелíàтà 
ïрîгрàмà “Лÿтî â музеÿ” зàâър-
шè, à рàâíîñметкàтà е: “Êрàñîтà, 
зíàíèе, îïèт!”.  Обîбщеíèе, кîе-
тî мíîгî îтèâà íà Нàöèîíàлíèÿ 
ïîлèтехíèчеñкè музей.

È тàзè гîäèíà  äеöàтà   íàу-
чèхà, че зàä äебелèте ñтеíè íà 

Лято в музея

ñгрàäàтà íà улèöà “Оïълчеíñкà” 
66 â Сîôèÿ,   ñе íàмèрàт уíè-
кàлíè ïреäметè è âñекè, кîйтî 
èñкà  мîже äà  гè  âèäè è чрез 
тÿх äà  ïрîñлеäè ïътÿ íà âèñîкè-
те техíîлîгèè – îт къäе е тръг-
íàл чîâекът  è äî къäе е ñтèг-
íàл, äà ïрîумее кàк íàтруïàíèте 
зíàíèÿ ñà ñе ïреâърíàлè â íàше 
уäîбñтâî. Êàк íàукàтà îбñлужâà 
бèтà, à зíàíèетî е âрàтàтà към 
уñïехà.

Ðàäîñт è уäîâлетâîреíèе  èз-
жèâÿхà è  музейíèте рàбîтíèöè, 
кîгàтî âèжäàхà любîïèтíèте лèöà 
íà íàй-мàлкèте èлè уäèâлеíèетî 
íà тèíейäжърèте. Тîâà гè  ïре-
âръщàше íе  ïрîñтî â  гèäîâе, 
à â мàгьîñíèöè, кîèтî рàзкрè-
âàт “âълшебñтâîтî” íà ôèзèкàтà, 

íà хèмèÿ, íà ôîтîгрàôèÿтà, íà 
рàäèîтî è телеâèзèÿтà, íà  му-
зèкàтà . Зàеäíî търñехà ñ äеöàтà 
îтгîâîрà íà âъïрîñà: Êàкâî зíà-
чè äà èñкàш, äà мîжеш è äà гî 
íàïрàâèш?

Лÿтî е! Лÿтíîтî учèлèще зà-
âършè, íî музеÿт îт ñутрèí äî 
âечер ïрîäължàâà äà ïîñрещà 
ñâîèте гîñтè è äà èм рàзкàзâà зà 
ïътÿ íà техíèкàтà è техíîлîгèè-
те,  íà ïîñтèжеíèÿтà è îткрèâà-
телñтâîтî.

À екèïът íà музеÿ ñе рàзäелè 
ñ мàлкèте âъзïèтàíèöè íà тàзгî-
äèшíîтî лÿтíîтî учèлèще  ñ äу-
мèте: “Чàñът è мÿñтîтî íà ñре-
щàтà íе ñе ïрîмеíÿт! Дîâèжäàíе 
äî ñлеäâàщîтî лÿтî! Пîрàñíàлè 
è ïîâече!”


