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За поредна година Национал-
ният политехнически музей 
се включи в Европейска-

та нощ на музеите с интересна и 
разнообразна програма, включваща 
концерти и демонстрации от различ-
ни сфери на науката.

Едно от събитията беше концерт 
на музикантите Емил Михов, Сне-
жина Стойчева, Дамяна Дамянова 
и Иван Иванов, които изпълниха 
музика от епохата на Ренесанса на 
блокфлейти – изключително непознат 
за българската публика инструмент, 
който прави впечатление с мекия 
си натурален тембър. Освен това, 
музикантите направиха и кратка де-

Нощ на музеите

Старинни музикални 
инструменти

Изпълнение 
на блокфлейти

Емил Михов и Иван Иванов 
изпълняват ренесансова музи-
ка  на крумхорни

“цинк” (от немски). 
Трите крумхорни, двете алтови и 

басовата блокфлейти са от фонда на 
Националния политехнически музей. 
Те са дарение от Таня Христова – 
главен художествен ръководител на 
Университетски състав за старинна 
музика към Софийски университет 
“Св. Климент Охридски” и създател 
на хор “Йоан Кукузел”. 

Интерес представлява истори-
ята на крумхорните. Получени са 
като подарък от заместник-ректо-
ра на Саарбрюкенския университет 
проф. д-р Хумел на едно от тур-
нетата на състава в Германия през 
1986 г. След един от концертите им 

от фонда 
на Националния 
политехнически музей

Пътуваща изложба

Дигитален микроскоп

прахосмукачка “Kobold”

Образователни програми
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монстрация на кру-
мхорни – вероятно 
единствените такива 
инструменти в наша-
та страна. Крумхор-
нът е старинен духов 
езичков инструмент с 
изключително силен 
и пронизващ звук, 
много добре звучащ 
в ансамбли. Интерес 
предизвика и корне-
тът (собственост на 
Иван Иванов и де-
монстриран от него), 
познат също и като 

д-р Хумел отправя 
следното предизви-
кателство към музи-
кантите: “Сега ще ви 
дадем един “Свир-
ки”. Ако успеете да 
изсвирите една поне 
мелодия, ще ви дам 
една награда”. Му-
зикантите се справят 
със задачата, която, 
всъщност, никак не 
е лесна. Една година 
по-късно д-р Хумел 
подарява крумхорни-
те на състава. 
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Пътуваща изложба:

“Техниката у дома 
през първата половина 
на ХХ век”

Дигитален микроскоп

Материали от които е изработен : 
 1 смартфон;
 1 две плоскости от плексиглас (горната е 26 x 25 см на ви-
сочина 25 см, а долната – 26 x 15 см на височина 23 см);

 1 леща взета от лазерче;
 1 дъска използвана за основа – 27 x 35 см, дебелина 1 см;
 1 фенерче.

Необходими материали за закрепване 
на конструкцията: 

 1 гайки и шайби 6 мм;
 1 болтове: 25 см дълги, 6мм дебели.

Инструкция за начина по който може да се направи:
Пробиваме четири дупки с бормашина. В тях закрепваме дъл-

гите болтове, използвайки гайки и шайби. На тях закрепваме и 
двете парчета плексиглас едно над друго, пробиваме дупка на 
най-горното и слагагаме в нея лещата. В дъската пробиваме още 
една по-голяма дупка в която поставяме фенерчето. 

За повече информация може да погледнете линка: http://www.
youtube.com/watch?v=KpMTkr_aiYU

Указания за работа с уреда:
Поставяме смартфона си на най-горния плексиглас,  камерата 

да съвпадне с лещата. Обекта за наблюдение поставяме върху 
долното ниво плексиглас.Включваме смартфона и отваряме при-
ложението “Камера”. Използвали сме леща с увеличение 2,5 пъти. 
Смартфона има допълнитело увеличение 4 пъти. Общо се полу-
чава увеличение 10 пъти. Функциите на смартфона позволяват 
заснемане на снимка или видео на обекта и разпространението 
му в интернет пространството.

Открихме увеличението, като наблюдавахме линийка. Направи-
хме снимка, след което сравнихме обекта със снимката.

Друг обект, който наблюдавахме, беше листо. Ясно се виждаха 
малки детайли, които не можехме да видим с просто око.

Изготвен от Десислава Курдова и Ивелина Иванова
Национален учебен комплекс по култура, 10 клас
Преподавател: Е. Стойновска
Проектът беше представен на конкурса “Уреди за кабинета по физика“ 2014 г.

Резюме  
на работата

С този уред се демон-
стрира  увеличен об-
раз на малки обекти. 
Лесен е за пренос и 
може да се направи с 
подръчни материали.

От около година във витрините на Национал-
ния политехнически музей в София, посветени 
на битовата техника, можете да видите немска 
прахосмукачка “Kobold” модел “S” от 30-те го-
дини на XX век. Машината, макар и да не е сред 
най-ранните представители на електрическите 
прахосмукачки (първата е изобретена през 1901 
г. от англичанина Хюберт Сесил Буут), дава ясна 
представа за най-широко разпространените та-
кива през 30-те години на XX век, когато уре-
дът вече добива популярност и става неотменим 
помощник в домакинствата. Прахосмукачката е 
произведена от германската фирма “Kobold”. 
Корпусът й е от кафяв бакелит, дръжката е 

дървена, а торбичката за боклук – текстилна. 
Има възможности за поставяне на различни на-
крайници според повърхността, която се чисти 
(килим или гладка повърхност – дюшеме или 
паркет). Най-интересното е, че има вариант за 
използване като сешоар, като на мястото на 
торбичката се постави накрайник с реотани, а 
на мястото на приставката, която всмуква въз-
дух, се поставя стойка.

Експонатът от витрината е внесен от предста-
вителите на “Kobold” за България - фирмата на 
Юр. Ив. Бояджиев & синове, за което свидетел-
ства надписът от металната табелка, прикрепен 
към корпуса на прахосмукачката. 

Немска прахосмукачка “Kobold” модел “S” 
от 30-те години на XX век

Сред изключително успешните 
неща, които Националният 
политехнически музей успя 

да реализира през изминалата 2014 
г., е една изключително интересна пъ-
туваща изложба, посветена на техни-
ката, съпътстваща градския начин на 
живот от началото на ХХ век. 

През лятото на 2014 г. екипът на 
музея усилено работи по подбора на 

експонатите, реставрацията им и съ-
пътстващите текстове и илюстративен 
материал, а през месец февруари 
2015 г. изложбата вече беше пред-
ставена в Културен център “Морско 
казино” в Бургас. Интересът към из-
ложбата се оказа много голям, тъй 
като една огромна част от предста-
вените експонати са уреди, които 
и днес познаваме и използваме, но 

рядко се запитва-
ме как са изглеж-
дали те преди 80 
години. Такива са 
газовият котлон, 
вентилаторът, до-
мофонът, различ-
ни електрически 
ключове и много-
образни кухненски 
уреди и пособия 
за поддържане на 
добър външен вид. 
Сред най-интерес-
ните експонати 
сас електрическа-
та прахосмукачка 
“Vampyr” на нем-

ската фирма AEG от края на 
20-те години и електрическата 
печка с порцеланов корпус “Pa-
lux” от 30-те.

От месец март 2015 г. из-
ложбата може да бъде видяна в 
Музея на текстилната индустрия 
(филиал на Националния поли-
технически музей) в Сливен, къ-
дето като регионален акцент е 
представена БЕЛФА – Българска-
та електрическа лампова фабри-
ка, функционирала в града през 
първата половина на ХХ век.

Изложбата е съпътствана от 
детска книжка с образователни 
елементи, в която подрастващите 

могат да научат някои интерес-
ни факти за грамофона, газената 
лампа, електрическата крушка и 
много други. Предвидени са и 
няколко занимателни игри, пред-
ставящи отделни помещения от 
жилището със съответстващите 
им уреди. 

Изложбата е реализира-
на с финансовата подкрепа на 
Министерството на култура-
та. На сайта на Националния 
политехнически музей (www.
polytechnicmuseum.org) можете 
да се информирате къде може 
да бъде видяна пътуващата из-
ложба в този момент.  
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От 2015 г. Националният политехнически музей 
радва своите приятели години с няколко нови 
образователни програми. С тях вече децата 

ще могат да се потопят в чудесата на физиката, хими-
ята, текстилната технология и музиката. 

Физика. В кабинета по 
физика по атрактивен на-
чин се демонстрират ос-
новни закони и явления, 
като опитите са подбрани 
така, че да показват физи-
ката в живота на човека. 
Включени са опити от об-
ластта на механиката, елек-
тростатиката, електричест-
вото, светлината и много 
други.

Химия. В областта на 
химията се предлагат 2 об-

разователни програми според възрастта на аудиторията: 
“Въпроси за любопитковци” за деца от предучилищна 
възраст до IV клас и “Химия за начинаещи” за ученици 
от V до VIII клас.

Текстил. Програмата “Текстилно печатане” запознава 
участниците със занаята “Басмаджийство”, който пред-
ставлява художествено печатане върху текстил, което 
се осъществява посредством  специални дървени калъ-
пи-щампи.

Музика. В образователната програма “Музика и тех-
ника” децата на възраст 
от 7 до 13 години по 
достъпен начин се за-
познават с някои от 
елементите на музиката 
и с някои от полифо-
ничните техники като 
“остинато”, “огледало”, 
“секвенция” и “рак”. 

Допълнителна и под-
робна информация мо-
жете да намерите на 
официалната страница 
на Националния поли-
технически музей: www.
polytechnicmuseum.org 

Образователните програми 
в Националния 
политехнически музей

ИЗДаНИЕ На НаÖИОНаЛЕН ПОЛИТЕХНИ×ЕСКИ МÓЗЕÉ
Работно време: от понеделник до петък 9 – 17 ч.; Почивен ден: неделя

За информация: София, ул. “Опълченска” 66, тел. 029318 018, 028324 062, 028313 004.
E-mail: polytechnic@abv.bg; www.polytechnicmuseum.org

Вестник “ТЕХНИТАР×Е” е финансово подпомогнат от Фондация “ЕВРИКА”.


