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С ôèíàíñîâàтà ïîäкреïà íà Ôîíäàöèÿ “ÅÂÐÈÊÀ”.

Ôîíäàöèÿ "Åâрèкà“ е ôîíäàöèÿ 
îт клàñèчеñкè тèï, îñíîâàíà ïрез 
1990 гîäèíà îт äържàâíè è îб-
щеñтâеíè îргàíèзàöèè ñ öел:
•ïîäïîмàгàíе íà äàрîâèтè äеöà è 
млàäè хîрà ïрè реàлèзèрàíетî íà 
ïрîектè â îблàñттà íà íàукàтà, 
техíèкàтà, техíîлîгèèте è уïрà-
âлеíèетî;
•ïîäкреïà íà млàäèте íîâàтîрè è 
ïреäïрèемàчè;
•рàзïрîñтрàíеíèе íà íàучíè, тех-
íèчеñкè è èкîíîмèчеñкè зíàíèÿ;
•ïîäïîмàгàíе íà îбучеíèетî è 
ñïеöèàлèзàöèÿтà, íà межäуíàрîä-
íîтî ñътруäíèчеñтâî â îблàñттà 
íà íàукàтà è техíèкàтà è äр.

Фондацията осъществява пет про-
грами:
•Тàлàíтè
•Èíôîрмàöèÿ, èзäàíèÿ, èзÿâè è 
межäуíàрîäíî ñътруäíèчеñтâî;
•Нàучíè èзñлеäâàíèÿ;
•Нàñърчàâàíе íà ñтîïàíñкè èíèöè-
àтèâè;
•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 ãîäèíè120 години Шкода Ауто

на стр 4-5

В пространството за временни изложби в Националния 
политехнически музей до 15 декември гостува постер-
ната изложба “120 години Шкода”, организирана от 

Чешкия център. На дванадесетте табла е представена ис-
торията на чешкия автомобилостроител - от произвежда-
ните през 1895 г. велосипеди до най-новите модели леки 
автомобили. За историята на автомобила Шкода ни раз-

казва Елена Иванова – уредник в нашия музей.

Зíàете лè, 
че ШÊОДÀ 
(Škoda) е еäíà 

îт ïетте íàй-ñтàрè 
àâтîмîбèлíè кîмïà-
íèè â ñâетà? Нàчàлî-
тî íà Шкîäà Àутî е 
ñâързàíî ñ кîмïàíè-
ÿтà Лàурèí & Êлемеíт (Laurin & 
Klement). 

През 1895 гîäèíà, â чешкèÿ 
грàä Млàäà Бîлеñлàâ, мехàíè-
кът Âàöлàâ Лàурèí (1865-1930) è 
кíèжàрÿт Âàöлàâ Êлемеíт (1868-
1938) îñíîâàâàт мàлкà кîмïàíèÿ, 
зàíèмàâàщà ñе ñ ïрîèзâîäñтâî è 

ремîíт íà âелîñèïе-
äè. Те ñà ñъñ ñîбñтâеí 
äèзàйí è кîíñтрук-
öèÿ è ñе ïрîäàâàт 
ïîä íàèмеíîâàíèетî 
“Слàâèÿ”. Отзèâчè-
âîñт è ñебеîтäàâàíе 
е â îñíîâàтà íà гîле-

мèÿ уñïех íà ôèрмàтà, à âñèчкè 
âÿрâàт, че “Сàмî íàй-äîбрîтî, 
кîетî мîжем äà íàïрàâèм, е äîñ-
тàтъчíî äîбрî зà íàшèте клèеí-
тè.” Трè гîäèíè ïî-къñíî, Лàурèí 
è Êлемеíт зàïîчâàт ïрîèзâîäñтâî 
íà мîтîöèклетè ïîä èметo Laurin 
& Klement. 
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Махало на Фуко

Махало - що е то и за какво служи?
Окàчâàме тîïче íà íèшкà è гî-

тîâî, íàïрàâèлè ñме мàхàлî: âеäíъж 
îтклîíеíî îт рàâíîâеñíîтî ïîлîже-
íèе, тî зàïîчâà äà ñе люлее. Прîñ-
тî íещî, à ñе îкàзâà мíîгî ïîлезíî 
зà íàй-рàзлèчíè öелè: ñ íегî мîжем 
äà îтмерâàме âреметî (чàñîâíèк ñ 
мàхàлî), мîжем äà ñлеäèм грàâèтà-
öèÿтà (äîрè äà ñме íà äругà ïлàíе-
тà), äà ïрàâèм геîлîгèчíî рàзузíà-
âàíе (îткрèâàме íàхîäèщà íà íеôт 

èлè руäà без äà кîïàем). È âñèчкî тîâà – зàщîтî зíàем кàк ñе 
люлее мàхàлîтî (блàгîäàрèм íà Гàлèлей зà тîâà). 

Каква е връзката между махалото и Фуко?
Същîтî тîâà ïîзíàâàíе íà люлееíетî íà мàхàлîтî äîâежäà Ôукî 

äî èäеÿтà зà îще еäíî геíèàлíî íегîâî ïрèлîжеíèе: äà íàïрàâè 
âèäèмî âъртеíетî íà Земÿтà îкîлî îñтà й, ïрè тîâà ñъâñем íà 
зàкрèтî. Êàк? Èзâеñтíî е, че мàхàлîтî зàïàзâà ïлîñкîñттà ñè íà 
люлееíе: äейñтâàщèте íà мàхàлîтî ñèлè íе мîгàт äà гî îтклîíÿт îт 
лèíèÿтà, ïî кîÿтî е ïуñíàтî äà ñе люлее.  

Тъй кàтî îбàче ñàмàтà Земÿ ïîä íегî ñе âъртè, ñлеä äîñтàтъчíî 
äългî âреме лèíèÿтà íà люлееíе ще ñе îкàже зàâъртÿíà â îбрà-
тíàтà ïîñîкà. Земÿтà ñе âъртè îт зàïàä íà èзтîк, т.е. глеäàíî îт 
ñеâерíèÿ ïîлюñ – îбрàтíî íà 
чàñîâíèкîâàтà ñтрелкà. Слеäîâà-
телíî âèäèмîтî îтклîíеíèе íà 
мàхàлîтî трÿбâà äà е ïî чàñîâ-
íèкîâàтà ñтрелкà. Зà äà бъäе 
люлееíетî бàâíî è äîñтàтъчíî 
ïрîäължèтелíî, мàхàлîтî трÿбâà 
äà е äългî è тежкî.

Ðечеíî-ñтîреíî. През 1851 
г. Ôукî ïрàâè зíàмеíèтàтà ñè 
äемîíñтрàöèÿ â Пàíтеîíà â 
Пàрèж. Мàщàбèте ñà íàèñтèíà 
грàíäèîзíè: ïîä куïîлà íà Пàí-
теîíà е îкàчеíî мàхàлî, ñъñтî-
ÿщî ñе îт ñтîмàíеíà íèшкà ñ 
äължèíà 67m è îлîâíî кълбî ñ мàñà 25kg! Отäîлу кълбîтî е ñíàб-
äеíî ñ îñтрèе, îñтàâÿщî ñлеäà â ïÿñъкà, ïîñèïàí íà ïîäà. Демîí-
ñтрàöèÿтà зàïîчâà è ïублèкàтà âèжäà, че ñлеäàтà â ïÿñъкà íàèñтèíà 
ñе èзмеñтâà ñ âреметî ïî чàñîâíèкîâàтà ñтрелкà.

От тàзè гîäèíà мîжете äà âèäèте и в нашия музей мàхàлî íà 
Ôукî, íе тàкà грàíäèîзíî, íî íàïълíî äейñтâàщî, тàкà че мîжете 
лèчíî äà ñе убеäèте âъâ âъртеíетî íà Земÿтà îкîлî îñтà й.

Галя Русева

Фуко - кой е той?
Жан Бернар Леон Фуко (1819-1868 г.) е френ-

ски физик–експериментатор, чиито способности 
се проявяват още от детството му: на 13 годи-
ни вече конструира сложни технически играчки 
като телеграф, парна машина. Като студент кон-
струира приспособление за електрическо освет-
ление на зрителното поле на микроскопа и пръв 
получава ясни снимки на обекти под микроскоп, 
при това скоро след самото възникване на фотографията. Работата му 
върху микроскопа не е случайна – първоначално Фуко се записва да 
учи медицина, но интересът му към физиката надделява. Резултатите 
от това влечение са впечатляващи. Между тях е  метод за определяне 
скоростта на светлината в лаборатория, изобретяването на жироскопа 
и много други. Сега обаче ни интересува една история с махало.

Прèключè ХVII íàöèîíàлеí 
кîíкурñ “Êîñмîñът – íà-
ñтîÿще è бъäеще íà чî-

âечеñтâîтî”, îргàíèзèрàí îт ôîí-
äàöèÿ “Åâрèкà”. През èзмèíàлèте 
меñеöè ñтîтèöè учеíèöè учàñтâà-
хà â íÿкîлкî кàтегîрèè. Â äеíÿ íà 
ñъбèтèетî â зàлàтà зà âремеííè 
екñïîзèöèè íà Нàöèîíàлíèÿ ïî-
лèтехíèчеñкè музей мîжехà äà 
бъäàт рàзглеäàíè íàй-èíтереñíè-
те кîñмèчеñкè мàкетè è рèñуí-
кè, îтлèчеíè îт ñïеöèàлèзèрàíîтî 
журè ïîä ръкîâîäñтâîтî íà äîö. 
ä-р Тàíÿ Èâàíîâà.

Тържеñтâеíîтî íàгрàжäàâàíе 
íà лàуреàтèте ñе ñъñтîÿ â екñïî-
зèöèÿтà íà музеÿ íà 31 îктîмâрè 
îт 14:00 ч.

Èíôîрмàöèÿ зà ïълíèÿ ñïè-
ñък ñ îтлèчеíèте тàлàíтлèâè äеöà 
мîжете äà íàмерèте íà ñàйтà íà 
ôîíäàöèÿ “Åâрèкà” (www.evrika.
org). Среä тÿх ñ íàгрàäà зà ïърâî, 
âтîрî è третî мÿñтî ñà:

А. За идеи за научни и техни-
чески експерименти:
• Пърâî мÿñтî – äèïлîм è ïре-

äметíà íàгрàäà íà кîлектèâ â ñъñ-
тàâ: Èреíà Дèмèтрîâà Дèмèтрîâà, 
Бîрèñлàâà Плàмеíîâà Бîрèñîâà, 
Цâетà Желÿзкîâà Êîäжàбàшеâà è 
Êрèñтèàíà Бîÿíîâà Мîмчèлîâà îт 
Нàрîäíà àñтрîíîмèчеñкà îбñер-
âàтîрèÿ è ïлàíетàрèум “Нèкîлàй 
Êîïерíèк“, гр. Âàрíà ñ íàучеí ръ-
кîâîäèтел ä-р Âеñелкà Ðàäеâà зà 
íàучíà рàзрàбîткà íà темà “От-
крèâàíе è èзñлеäâàíе íà èзâъí-
ñлъíчеâè ïлàíетè чрез мрежà îт 
мàлкè кîñмèчеñкè телеñкîïè”;

Прèñъжäàт ñе äâе âтîрè íàгрà-
äè íà:
• Âтîрî мÿñтî – äèïлîм è 

ïреäметíà íàгрàäà íà Тîмèñлàâ 
Хрèñтîôîр Скàíäàлèеâ îт ÅГ “Д-р 
Петър Берîí“, гр. Êюñтеíäèл ñ 
íàучеí ръкîâîäèтел Хрèñтîôîр 
Èâàíîâ зà íàучíà рàзрàбîткà íà 
темà “Зелеíè техíîлîгèè зà екî-
лîгèчíî ïреîбрàзÿâàíе íà àерî-
кîñмèчеñкàтà техíèкà”;
• Âтîрî мÿñтî – äèïлîм è ïре-

äметíà íàгрàäà íà Деíèñ Олегîâ 
Мèлчеâ îт ТПГ “Нèкîлà Âàïöà-
рîâ“, гр. Ðàäîмèр ñ íàучíè ръ-
кîâîäèтелè Мàрèàíà Êîлàрñкà 
è Êàтерèíà Èâàíîâà зà íàучíà 
рàзрàбîткà íà темà “Êîñмèчеñкà 
ñтàíöèÿ NEW LIFE“;
• Третî мÿñтî – äèïлîм è ïре-

äметíà íàгрàäà íà кîлектèâ â ñъñ-
тàâ: Деíèñлàâ Люäмèлîâ Êèрèлîâ, 
Мелàíè Åôтèмîâà è Дàíèел Âе-
лèíîâ îт ПМГ “Прîô. Åмàíуèл 
Èâàíîâ“, гр. Êюñтеíäèл ñ íàуч-
íè ръкîâîäèтелè Àíтîí Сîтèрîâ 
è Ðîñèöà Âезеíкîâà зà íàучíà 
рàзрàбîткà íà темà “Êîñмèчеñкè 
äèñтàíöèîííè метîäè зà èзñлеäâà-
íе íà зàмърñÿâàíетî íà ïîчâè è 
ñеäèмеíтè”.
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Приключи ХVII Национален 
Конкурс “Космосът – настояще 
и бъдеще на човечеството”

Б. За космически модели и 
макети:
• Пърâî мÿñтî – äèïлîм è ïре-

äметíà íàгрàäà íà Êàрлà Êрèñтèÿ-
íîâà Стîÿíîâà îт 22 СОУ “Геîр-
гè Стîйкîâ Ðàкîâñкè“, гр. Сîôèÿ 
ñ íàучеí ръкîâîäèтел Тàтÿíà Êà-
меíîâà зà èзрàбîтâàíе íà мàкет 
íà Яïîíñкà Êîñмèчеñкà Сîíäà 
AKATSUKI – Venus Climate Orbiter 
– Planet - C;
• Âтîрî мÿñтî – äèïлîм è 

ïреäметíà íàгрàäà íà кîлектèâ â 
ñъñтàâ: Åмà Любîмèрîâà Êàïíè-
лîâà, Гàбрèелà Бèñерîâà Èâàíîâà 
è Зîрíèöà Èâàíîâà Нèкîлîâà îт 
СОУÅÅ “Сâ. Êîíñтàíтèí – Êèрèл 
Ôèлîñîô“, гр. Ðуñе ñ íàучеí ръ-
кîâîäèтел Ðумÿíà Бèлчеâà-Геîргè-
еâà зà èзрàбîтâàíе íà мîäел íà 
Земÿтà è Луíàтà;
• Третî мÿñтî – äèïлîм è ïре-

äметíà íàгрàäà íà Стелà Злàткî-
âà Êàлàйäжèеâà îт СОУ “Âàñèл 
Дечеâ““, гр. Чеïелàре ñ íàучеí 
ръкîâîäèтел Тîäîрà Бàлäжèеâà зà 
èзрàбîтâàíе íà мàкет íà Нàöèî-
íàлíà àñтрîíîмèчеñкà îбñерâàтî-
рèÿ - Ðîжеí.

В. За графични произведения, 
създадени с помощта на компю-
тър – рèñуíкè, кîмïютърíè èгрè, 
àíèмàöèè, уеб-бàзèрàíè тâîрбè è 
äругè:
• Пърâî мÿñтî – äèïлîм è 

ïреäметíà íàгрàäà íà кîлектèâ â 
ñъñтàâ: Àäем Àзèí Меíк è Ðèôàт 
Чîлàкîâ îт ПМГ “Яíе Сàíäàí-
ñкè“, гр. Гîöе Делчеâ ñ íàучеí 
ръкîâîäèтел Êàрàмôèлкà Пàтèíî-
âà зà èзрàбîтâàíе íà ôèлм íà 
темà “Пърâèÿт чîâек íà луíàтà“;
• Âтîрî мÿñтî – äèïлîм è 

ïреäметíà íàгрàäà íà кîлектèâ â 
ñъñтàâ: Èлèíà Àíгелîâà Зàйкîâà 
è Стеôкà Âлàäèмèрîâà Мîñкî-
âà îт ПМГ “Яíе Сàíäàíñкè“, гр. 
Гîöе Делчеâ ñ íàучеí ръкîâîäèтел 
Èрèíà Гîрàíîâà зà рàзрàбîтâàíе 
íà ïрîект íà темà “Слъíчеâàтà 
ñèñтемà – íàш гàлàктèчеí äîм“;
• Третî мÿñтî – äèïлîм è ïре-

äметíà íàгрàäà íà Бîрÿíà Пà-
âлèíîâà Сàâîâà îт Техíîлîгèчíî 
учèлèще “Åлектрîííè ñèñтемè“ 
към ТУ - Сîôèÿ зà кîмïютърíà 
рèñуíкà íà темà “Дîм â Êîñмî-
ñà“.

Г. За литературни творби:
• Пърâî мÿñтî – äèïлîм è 

ïреäметíà íàгрàäà íà Мàртèíà 
Мàртèí Геîргèеâà îт Нàöèîíàлíà 
Àïрèлîâñкà гèмíàзèÿ, гр. Гàбрîâî 
ñ íàучеí ръкîâîäèтел Êрàñèíелà 
Геîргèеâà зà рàзкàзà ñ èлюñтрà-
öèè “Пътешеñтâèе ñъñ ñâетлèííèÿ 
лъч”;
• Âтîрî мÿñтî – äèïлîм è ïре-

äметíà íàгрàäà íà Дèмèтър Трà-
ÿíîâ Гîрàíîâ îт Прîôеñèîíàлíà 

гèмíàзèÿ ïî електрîíèкà è елек-
трîтехíèкà, гр. Плîâäèâ ñ íàучеí 
ръкîâîäèтел Гàíкà Лàâчеâà зà еñе 
íà темà “Чîâекът è Êîñмîñът“; 
• Третî мÿñтî – äèïлîм è ïре-

äметíà íàгрàäà íà Дàâèä Стàíèñ-
лàâ Мàâрîäèеâ îт 88 СОУ “Дè-
мèтър Пîïíèкîлîâ“, гр. Сîôèÿ ñ 
íàучеí ръкîâîäèтел Âерà Бебîâà 
зà ñтèхîтâîреíèетî “Мечтà“ è 
рàзкàзà â рèмè “Бîжеñтâà â Êîñ-
мîñà“.

Д. За рисунка:
• Пърâî мÿñтî – äèïлîм è ïре-

äметíà íàгрàäà íà Селÿй Ôерäеñ 
Àхмеä íà 15 гîäèíè îт НГПÈД 
“Àкàä. Дечкî Узуíîâ“, гр. Êàзàí-
лък ñ íàучеí ръкîâîäèтел Èâе-
лèíà Гèíеâà зà рèñуíкà íà темà 
“Чîâешкàтà мечтà зà Êîñмîñà“;
• Âтîрî мÿñтî – äèïлîм è 

ïреäметíà íàгрàäà íà Нèà Èâî-
âà Пàлешíèкîâà íà 13 гîäèíè îт 
МГ “Êîíñтàíтèí Âелèчкîâ“, гр. 
Пàзàрäжèк ñ íàучеí ръкîâîäèтел 
Сâетлîзàрà Êузеâà зà рèñуíкà íà 
темà “Нà еäèí бàлîí рàзñтîÿíèе“; 
• Третî мÿñтî – äèïлîм è ïре-

äметíà íàгрàäà íà Àлекñàíäър 
Млàäеíîâ Гèíчеâ íà 14 гîäèíè 
îт СОУ “Йîрäàí Йîâкîâ“, гр. 
Êърäжàлè ñ íàучеí ръкîâîäèтел 
Âеñелèí Теíчеâ зà лèíîгрàâюрà 
íà темà “Èзïрàщàíе â Êîñмîñà 
– ïърâèте ñтъïкè към бъäещетî“. 

Гизем Тахсинова

Виктория МитоваВиктория Иванова

Галина Дзанева Виктория Янкова

Анета Дамбулева
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от стр. 1
Â “Àлегемàйíе Àутîмîбèл 

Цàйтуíг” (“Allgemeine Automobil 
Zaitung”) èзлèзà ñтàтèÿ, â кîÿтî ñе 
кàзâà, че мîтîöèклетът íà äâàмà-
тà чехè ïреâъзхîжäà тîзè èзîбре-
теí îт брàтÿ Âерíер âъâ Ôрàíöèÿ. 
Прàктèчеñкè, ôрàíöузèте íе èз-
меíÿт кîíñтрукöèÿтà íà клàñèче-
ñкèÿ âелîñèïеä, ñàмî äîбàâÿт íÿ-
кîè äетàйлè, äîкàтî â îñíîâàтà íà 
чешкèÿ мîтîöèклет е äâèгàтелÿт, 
îкîлî кîгîтî е èзгрàäеíà öÿлàтà 
кîíñтрукöèÿ. 

Трèкîлеñеí мîтîöèклет, кîй-
тî мîже äà ñе äâèжè ñ 40 км/ч, 
е ñлеäâàщèÿт уñïех íà Лàурèí è 
Êлемеíт - ïърâàтà крàчкà към ñъз-

äàâàíетî íà àâтîмîбèл. 
Тàкà, ïрез 1905 гîäèíà ñе 
ïîÿâÿâà ïърâèÿт àâтîмî-
бèл íà L&K – Âîàтюрет À 
(Voiturette À). Тîй е зà 2 
èлè 4 ïàñàжерè, ñ V-îб-
рàзеí äâуöèлèíäрîâ äâè-
гàтел, âîäíî îхлàжäàíе è 
мîщíîñт 7 к.ñ. Още ïрез 
ñъщàтà гîäèíà, тîзè àâтî-
мîбèл ïечелè ïреñтèжíî-
тî àâтîмîбèлíî ñъñтезà-
íèе Семерèíг (Semmering). 
Скîрî, ïрè мîäелà F, àâ-

тîмîбèлът ïîлучàâà 4-öèлèíäрîâ 
äâèгàтел ñ îбем íà äâèгàтелÿ 2438 
куб.ñм., мîщíîñт îт 21 к.ñ., ñ мàг-
íèтî зàïàлâàíе è ñâещè îт âèñîк 

клàñ. Гîäèíà ïî-къñíî, Лà-
урèí & Êлемеíт ñъзäàâàт 
мîäел FF, ïърâèÿт îñем 
öèлèíäрîâ àâтîмîбèл â 
Цеíтрàлíà Åâрîïà. От мàй 
1907 äî îктîмâрè 1909 
гîäèíà ñà ïрîäàäеíè 371 
брîÿ. Пîñтîÿííè ïреäñтà-
âèтелñтâà íà äружеñтâîтî 
èмà â Ðуñèÿ, Âелèкîбрèтà-
íèÿ, Èтàлèÿ è Гермàíèÿ. 
Ðàзкрèтè ñà îôèñè âъâ 
Âèеíà, Прàгà è íîâ клîí 
â Буäàïещà. Скîрî àâтî-
мîбèлèте íà Л&Ê íàмèрàт 

ñâîèте ïîчèтàтелè зàä грàíèöà, 
ôèрмàтà ñе рàзрàñтâà. Êîмïàíè-
ÿтà ïрîèзâежäà íе ñàмî лекè, íî 
è тîâàрíè àâтîмîбèлè. Â рàзлèч-

íè ïерèîäè, ïрîèзâежäà 
ñъщî ñàмîлетíè äâèгàте-
лè, ñъñтезàтелíè àâтîмî-
бèлè, âàлÿöè è äр. 

Пî âреме íà Пърâàтà 
ñâетîâíà âîйíà, â кîмïà-
íèÿтà зàïîчâà ïрîèзâîä-
ñтâî íà âîеííî îбîруä-
âàíе. От ñкрîмеí öех ñ 
äâàмà рàбîтíèöè è еäèí 
чèрàк, ïрез 1907 гîäèíà, 
âече àкöèîíерíî äруже-

ñтâî, зàâîäът ñтàâà íàй-гîлемèÿт 
íà терèтîрèÿтà íà Àâñтрî-Уíгà-
рèÿ. През 1925 гîäèíà Л&Ê ñе 
îбеäèíÿâàт ñъñ зàâîäèте Шкîäà â 
Пèлзеí (Pilsen Škoda Co) è ïър-
âîíàчàлíî àâтîмîбèлèте ñе íàрè-
чàт Лàурèí & Êлемеíт-ШÊОДÀ. 
Тîâà е крàÿт íà търгîâñкàтà мàркà 
Laurin&Klement, îñтàâà еäèíñтâеíî 
ШÊОДÀ (Škoda). През 1930 гîäè-
íà зàïîчâà рàбîтà ïîтîчíà лèíèÿ, 
ñъзäàäеí е мîäелът Шкîäà Пîïу-
лàр, ïреäíàзíàчеí зà шèрîкî ïî-
треблеíèе. 

Âтîрàтà ñâетîâíà âîйíà зàбàâÿ 
рàзâèтèетî íà кîмïàíèÿтà, кîÿтî 
бèлà èíтегрèрàíà â ïрîмèшлеíàтà 

120 години 
Шкода АутоLaurin & Klement 

Воитурета тип А, 
1905-11

Laurin & Klement 
Воитурета тип 
FC, 1908-13

Триколка Laurin & Klement, 1907

Skoda тип 445, 1923-24

Skoda Хиспано Суиза, 1924



5

ñтруктурà íà Немñкàтà èмïерèÿ. 
Прîгрàмàтà зà грàжäàíñкî ïрî-

èзâîäñтâî íезàбàâíî бèлà 
îгрàíèчеíà è ïрîäукöèÿтà 
бèлà îрèеíтèрàíà към íуж-
äèте íà Гермàíèÿ. Âеäíàгà 
ñлеä крàÿ íà âîйíàтà (1946) 
кîмïàíèÿтà е íàöèîíàлèзè-
рàíà (ñтàâà äържàâíî äру-
жеñтâî), íàречеíî е AZNP 
è ïрèäîбèâà мîíîïîл íàä 
ïрîèзâîäñтâîтî íà ïътíè-
чеñкè àâтîмîбèлè. Дîрè â 
уñлîâèÿтà íà ñîöèàлèñтèче-
ñкàтà ïлàíîâàтà èкîíîмèкà, 
Шкîäà уñïÿâà äà ñъзäàäе 

кàчеñтâеíè àâтîмîбèлè кàтî ле-
геíäàрíàтà Шкîäà Октàâèÿ, ïрî-
èзâежäàíà 
îт 1959 г., 
кàбрèîле-
тà Шкîäà 
Ôелèöèÿ , 
Ш к î ä à 
1000 МÂ 
(ñ äâèгàтел 
îтзàä). Пî-
ñтîÿííàтà 
ñтàгíàöèÿ 
íà èкî-
íîмèкàтà, 
зàïîчíàлà 
ñлеä 70-те, 

зàñÿгà è àâтîмî-
бèлíèÿ ïрîèзâî-
äèтел îт Млàäà 
Бîлеñлàâ, âъïрекè 
âîäещàтà ïîзèöèÿ 
íà кîмïíèÿтà íà 
Èзтîчíîеâрîïей-
ñкèÿ ïàзàр. Прî-
èзâîäñтâîтî îтíî-
âî íàрàñтâà еäâà 
кîгàтî зàïîчâà 
ïрîèзâîäñтâîтî 

íà мîäелà Шкîäà Ôàâîрèт (Škoda 
Favorit) ïрез 1987 гîäèíà.

Слеä ïîлèтèчеñкèте ïрîмеíè îт 
1989 г., íîâèте èкîíîмèчеñкè уñ-
лîâèÿ íà ïàзàрà кàрàт Чехîñлî-
âàшкîтî ïрàâèтелñтâî è ръкîâîä-

120 години 
Шкода Ауто

Skoda Популар тип 420, 1934

Skoda Хиспано Суиза, 1924

Skoda Rapid 1500, 1939

ството на Škoda äà тър-
ñÿт ñèлеí чужäеñтрàíеí 
ïàртíьîр, чèèтî îïèт è 
èíâеñтèöèè бèхà îñèгурè-
лè äългîñрîчíà межäуíà-
рîäíà кîíкуреíтíîñïîñîб-
íîñт íà кîмïàíèÿтà. През 
äекемâрè 1990 г. Прàâè-
телñтâîтî âзèмà решеíèе 
зà ñътруäíèчеñтâî ñ íем-
ñкèÿ кîíöерí Volkswagen 
Group. Съмеñтíîтî äруже-
ство Škoda – Volkswagen 
зàïîчâà ñâîÿтà äейíîñт íà 

16 àïрèл 1991 г. ïîä èметî Škoda, 
automobilovб a.s.Тàкà зàеäíî ñ VW, 
AUDI è SEAT, Škoda ñтàâà четâър-
тàтà мàркà íà Volkswagen Group.

Елена Иванова,

Skoda тип 440, 1954-59

Skoda 120 LS, 1976

Skoda CityJetSkoda Superb II
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âïечàтлеíèе ïрà-
âÿт летàтелíèте 
ñреäñтâà, äâèжещè 
ñе âмеñтî лекè àâ-
тîмîбèлè è ôàй-
тîíè íàä грàäñкè-
те улèöè. Хîрàтà, 
ïîñреäñтâîм ñïе-
öèàлíè кîñтюмè ñ 
ïрèкреïеíè крèлà 
è äâèгàтел ñ âèт-
лî, ñъщî èмàт âъз-
мîжíîñттà äà ле-
тÿт. Бèткèте ñъщî 

“През 2000 гîäèíà” (En L’An 
2000) е ñерèÿ îт öâетíè кàрè-
кàтурè, ñъзäàäеíè îт Жàí-Мàрк 
Êîте è äругè ôреíñкè хуäîж-
íèöè, кîèтî ïрез 1899 г. бèлè 
ïîмîлеíè äà íàрèñуâà кàк ñè 
ïреäñтàâÿ ñâетà ïрез 2000 г.

Êàрèкàтурèте ñà 87 íà брîй 
è ñà èзäàäеíè зà Сâетîâíîтî èз-
лîжеíèе â Пàрèж ïрез 1900 г. 
Пърâîíàчàлíî ñлужелè зà èлюñ-
трàöèè âърху кутèè зà öèгàрè, 
à âïîñлеäñтâèе ñà èзäàäеíè ïîä 
ôîрмàтà íà ïîщеíñкè кàртèчкè. 
Тèрàжът èм íе е бèл íèкàк гî-
лÿм, ïîрàäè кîетî äíеñ äî íàñ 
е äîñтèгíàл тîчíî 1 кîмïлект 
îт тÿх (87 бр. кàртèчкè), кîйтî 
е бèл ïрèтежàíèе íà èзâеñтíèÿ 
àмерèкàíñкè ïèñàтел íà ôàíтàñ-
тèчíè è íàучíî-ïîïулÿрíè тâîр-
бè è бèîхèмèк Àйзък Àзèмîâ. 
Тîй ñлучàйíî ïîïàäà íà тàзè 
кîлекöèÿ ïрез 1986 гîäèíà è 
ïублèкуâà íеâерîÿтíèте тâîрбè 
â кíèгà, кîÿтî îзàглàâÿâà “Бъ-
äещèте äíè: XIX âек ïреäñтàâÿ 
âèзèÿтà íà 2000 гîäèíà“.

Èзключèтелеí èíтереñ ïреä-
ñтàâлÿâàт “íîâîâъâеäеíèÿтà” â 
грàäñкèÿ íàчèí íà жèâîт, ïреä-
ñтàâеíè îт хуäîжíèöèте. Сèлíî 

Светът през 2000 г., както са 
си го представяли през 1900 г.

îт ïрîöеñèте, èзèñкâàщè íÿкîгà 
рàбîтíà ръкà, ñà мехàíèзèрàíè 
èлè íàïълíî зàмеíеíè îт мàшè-
íè. Нèкîй äíеñ íе èгрàе крîкет 
íà мîрñкîтî äъíî, íî зà ñмет-
кà íà тîâà учеíèте ñà ïрîучèлè 
äълбîкàтà ïîчтè 11 км. Мàрèàí-
ñкà ïàäèíà â Тèхèÿ îкеàí.

Прически

Крикет

Транспорт 
в града

ñà ïрîâежäàíè âъâ âъзäухà îт 
âîеííè кîрàбè ïîä ôîрмàтà íà 
äèрèжàблè. Èзглежäà è îгрîмíà 
чàñт îт äейíîñтèте ñъщî ñà ïреä-
âèжäàíè äà бъäàт èзöÿлî мехàíè-
зèрàíè – ïîчèñтâàíетî íà äîмà, 
îôîрмÿíетî íà ïрèчеñкè è äîрè 
ушèâàíетî íà кîñтюм ïî мÿркà. 
Пребèâàâàíетî íà чîâекà âъâ âî-
äíà ñреäà ñъщî е âèжäàíî кàтî 
ежеäíеâèе – íà еäíà îт кàрèкà-
турèте âèжäàме груïà хîрà, èгрà-
ещè íà крîкет ïîä âîäàтà.

Ðàзбèрà ñе, ïîâечетî îт тезè 
íещà íе ñà ñе ñлучèлè ïî тîчíî 
тîзè íàчèí äíеñ. Àâтîмîбèлът íе 
е зàмеíеí îт летàтелíè ïреâîзíè 
ñреäñтâà зà грàäñкè уñлîâèÿ, íî 

â èíтереñ íà èñ-
тèíàтà âъзäушíèÿт 
трàíñïîрт íàèñтè-
íà е ïреäïîчèтàí 
îт мíîзèíà зà ïре-
îäîлÿâàíе íà гî-
лемè рàзñтîÿíèÿ.   
Âъïрекè че âñе 
îще íÿмà мàшèíà, 
кîÿтî äà мîже äà 
íàïрàâè ïрèчеñкà, 
еäíà îгрîмíà чàñт 

От 14 äî 17 мàй 2015 г. Brit-
ish Council зà ïîреäеí ïът îргà-
íèзèрà “Ôеñтèâàл íà íàукàтà”. 
Тàзè гîäèíà чеñтâàме еäíà âà-
жíà гîäèшíèíà – 35 гîäèíè îт 
ñъзäàâàíетî íà ïърâèÿ бългàр-
ñкè кîмïютър. 

Пî тîзè ïîâîä Нàöèîíàлíèÿт 
ïîлèтехíèчеñкè музей ñъâмеñт-
íî ñ Геîргè Дрàмчеâ – кîлек-
öèîíер íà кîмïютрè “Прàâеö” 
– ïреäñтàâè ïреä мíîгîбрîйíà-
тà àуäèтîрèÿ íà ôеñтèâàлà рà-
бîтещè кîмïютрè, ïрîèзâîäñтâî 
íà ïрîñлîâутèÿ бългàрñкè зàâîä 
â еäíîèмеííèÿ грàä. Пîñетèте-
лèте ñàмè èмàхà âъзмîжíîñттà 
äà ñе зàïîзíàÿт ñ íàчèíà èм íà 
рàбîтà. Тîâà, îбàче, е еäíî ñе-
рèîзíî ïреäèзâèкàтелñтâî èмàй-
кè ïреäâèä ñъâñем рàзлèчíèÿ 
èíтерôейñ, кîйтî техíèкàтà îт 
ïрез 1970-те è 1980-те гîäèíè е 

Работещи 
компютри 
“Правец”
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ïреäлàгàлà. Зàтîâà äемîíñтрà-
öèèте ñтàâàхà ñъñ ñъäейñтâèетî 
íà г-í Дрàмчеâ, кîйтî îñâеí че 
кîлекöèîíèрà кîмïютрè “Прà-
âеö”, гè è ïîääържà â рàбîтещî 
ñъñтîÿíèе. Пîâечетî îт íàй-ñтà-
рèте бългàрñкè кîмïютрè (à è 
íе ñàмî бългàрñкè) íе ñà рàз-
ïîлàгàлè ñъñ ñîôтуер, тàкà че 
ïîтребèтелÿт е трÿбâàлî ñàм 
да “èзïèше” ïрîгрàмàтà, кîетî 
âñъщíîñт ñïîмàгà зà èзрàñтâà-
íетî íà ñàмîукè, íî мíîгî тà-
лàíтлèâè ïрîгрàмèñтè.

Èзтîчíèк íà ñíèмкàтà: http://
www.pravetz.info/

През 1909 г. ôреíñкèÿт 
бàíкер è ôèлàíтрîï Àл-
бер Êàí ïреäïрèемà èí-

трèгуâàщ è äългîñрîчеí ïрîект 
зà зàñíемàíе íà ñâетà ñ ïърâàтà 
ñèñтемà зà öâетíà ôîтîгрàôèÿ, 
îткрèтà îт брàтÿ Люмèер. Мè-
лèîíерът èзïрàщà груïè îт ôî-
тîгрàôè â íàä 50 ñтрàíè, кîè-
тî зàñíемàт ñâетà íà ïрàгà íà 
Сâетîâíàтà âîйíà è íàïèрàщà 
глîбàлèзàöèÿ. Ôèíàíñîâîтî му 
бîгàтñтâî îреäÿâà ñлеä крàхà íà 
бîрñèте íà Уîл Стрèйт, íî è äî 
äíеñ кîлекöèÿтà îт 72 000 ôî-
тîгрàôèè буäè èíтереñà íà èз-
ñлеäîâàтелèте ñ мíîгîбрîйíèте 
кàäрè íà културíè рèтуàлè, ñèм-
âîлè, îбектè è àрхèтектурà.

Чàñт îт безöеííàтà кîлекöèÿ 
âключâà Бàлкàíñкèÿ ïîлуîñтрîâ. 
Ôîтîгрàôèте ïîñещàâàт è Бългà-
рèÿ, â резултàт íà кîетî äíеñ 
äî íàñ ñà äîñтèгíàлè èзключè-
телíî öеííè ôîтîгрàôèè, ïреä-
ñтàâÿщè кàктî грàäîâете íè, тàкà 
è трàäèöèîííèте íîñèè â íàчà-
лîтî íà XX âек. Êàктî кàзàхме 
âече, ôîтîгрàôèèте ñà öâетíè, 

кîетî зà тîâà âреме е âñе îще 
рÿäкîñт. Сíèмкèте, ïреäñтàâÿщè 
îбектè â öâÿт â ïîâечетî ñлучàè 
ñà бèлè äîïълíèтелíî îöâетÿâàлè 
âïîñлеäñтâèе черíî-белè ôîтî-
грàôèè. Тàкèâà ñà бèлè íàïрè-
мер ïîïулÿрíèте â тîâà âреме 
ïîщеíñкè кàртèчкè ñ грàäñкè èлè 
ïрèрîäíè ïейзàжè.

Åкñïерèмеíтèте ñ öâетíà ôî-
тîгрàôèÿ äàтèрàт îще îт XIX 
âек. През 1855 г., ñлеä шеñт гî-
äèíè îïèтè, Д. Ê. Мàкñуел äîкàз-
âà, че е âъзмîжíî äà ñе ïîлучàт 
еñтеñтâеíè öâетîâе ïî метîäà 
íà íàñлàгâàíетî íà трè îтäелíè 
ñлîÿ - черâеí, зелеí è ñèí. Дî 
ïърâèте äеñетèлетèÿ íà XX âек 
âñе îще öâетà âъâ ôîтîгрàôèè-
те е рÿäкîñт. През 1907 г. брà-
тÿ Люмèер ïрîèзâежäàт хàртèÿ 
“Àâтîхрîм” ñ трèöâетеí рàñтер, 
íàмèрàщ ñе ïîä ïàíхрîмàтèчíèÿ 
ñлîй. Пîâрàтíà гîäèíà зà èñтî-
рèÿтà íà ôîтîгрà-
ôèÿтà îбàче е 1935, 
кîгàтî ôèрмàтà 
“Êîäàк” ïреäñтàâÿ 
ïърâèÿ â ñâетà öâе-
теí íегàтèâ. Åäâà, 
îбàче, ïрез âтîрàтà 
ïîлîâèíà íà XX âек 
öâетíàтà ôîтîгрà-
ôèÿ зàâîюâà трàйíè 
ïîзèöèè íà ñтрàíè-
öèте íà ñïèñàíèÿтà 
è â ñемейíèте àл-
бумè. Дî мàñîâèзè-
рàíетî íà öâетíàтà 
ôîтîгрàôèÿ îöâетÿ-

âàíетî íà черíî-белè ñíèмкè е 
бèлî чеñтà ïрàктèкà.

Ôîтîгрàôèèте îт кîлекöèÿтà 
Àлбер Êàí íе ñà îöâетÿâàíè. Тîй 
èзïîлзâà àутîхрîмà кàтî метîä 
зà ïîлучàâàíе íà öâетíè ôîтîгрà-
ôèè. Метîäът е îткрèтèÿт ïрез 
1904 г. îт бàрÿ Люмèер è âлÿзъл 
â уïîтребà ïрез 1907 г. Метîäът 
е мíîгî äързък зà âреметî ñè. 
Слеä ïрîÿâÿâàíетî ôîтîгрàôèÿтà 
ñè îñтàâà еäèíñтâеíîтî èзîбрà-
жеíèе, îт кîетî е íеâъзмîжíî äà 
ñе íàïрàâÿт кîïèÿ.

Èзтîчíèöè:
äîö. ä-р Петÿ Àлекñàíäрîâà - 

“Архивите на планетата” на Ал-
бер Кан îт кîíôереíöèÿ "Пàмет 
чрез меäèè", НБУ, äеïàртàмеíт 
“Мàñîâè кîмуíèкàöèè”, 31.05-
1.06.2012 (äîклàä)

http://webstage.bg/
Васил Макаринов, експерт 
"Връзки с обществеността”

Жители на с. Грачаница, 1913

в началото на XX век

България в цвят
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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

Безспорно едно от най-значимите 
инженерни достижения на XX век е 
свързването на европейския конти-
нент и остров Великобритания с ту-
нел. Франция и Обединеното крал-
ство са разделени от дългия 560 км. 
проток  Ламанш, свързващ Северно 
море с Атлантическия океан.

Най-тясната част от протока е 
между градовете Кале и Дувър и е 
с ширина 34 км. На това място още 
през далечната 1802 г. френският 
инженер Албер Матю предлага да 
бъде построен тунел. Съоръжението 
трябвало да се обслужва от файто-
ни с конски впряг. Поради голямото 
разстояние проектът предвиждал 
изграждане на изкуствен остров в 
средата на трасето, където конете да 
бъдат сменяни. Осветлението е тряб-
вало да бъде с газени лампи. 

Следващите планове са от 1830-
те, когато парните локомотиви вече 
са в действие и съответно се появя-
ват проекти за железопътен тунел. 
Французинът Том дьо Гамон в про-
дължение на 30 години прави проуч-
вания и разработва различни проек-
ти на тунела.

Едва до средата на XX век, обаче, 
всичките проекти остават идейни. 

Едва през 1957 г. е организирана 
международна проектантска група, 
която да направи проучвания и да 
даде предложения за осъществява-
не на връзка между острова и кон-
тинента. През 1973 г. те са готови с 4 
предложения:

Europont – въжен мост, който бил 
почти веднага отхвърлен поради ви-
соката си цена (6 милиарда фунта);

Euroroute – комбинация между 
мост и железопътен тунел под про-
лива;

Channel Expressway – тунел с тръ-
би за железопътен и шосеен транс-
порт;

Eurotunnel – железопътен тунел 
(проектът е разработен през периода 
1972-1975 г.), който бил възприет 
като най-удачния вариант.

През 1980-те години проектът 
Eurotunnel е доразработен и на 1 
декември 1987 г. са започнати стро-
ителните работи от страната на Ве-
ликобритания. На 1 декември 1990 
г. строителните групи от Великобри-
тания и Франция се срещат под про-
лива. На 6 май 1994 г. британската 
кралица Елизабет II и френският пре-
зидент Франсоа Митеран откриват 
официално тунела. Месец по-късно 

започва редовното движение на вла-
кови композиции.

Самият тунел също е интересен 
като устройство. Съставен е от 3 от-
делни тръби – двете странични с ши-
рина 7,60 м. са за влаковете (по една 
за всяка посока), а между двете има 
аварийна. Дължината на съоръже-
нието 51 км., а разстоянието от туне-
ла до морското дъно е 50 м.

Тъй като тунелът е единствено же-
лезопътен, влаковите композиции, 
които го обслужват, са съставени от 
вагони, които могат да се товарят с 
автомобили, автобуси и камиони. 
Товаренето и разтоварването им се 
осъществява на терминали в гра-
довете Кале (Франция) и Фолкстоун 
(Обединеното кралство). Капаците-
тът на тези композиции е 120 леки 
автомобили и 12 автобуса или ка-
миони. Отделно от тези компози-
ции, при които пътниците от колите 
пътуват оставайки в собствените си 
превозни средства, през тунела ми-
нават и влакове с пътнически вагони. 
Композициите се движат със скорост 
160 км. ч. и изминават разстояние-
то за 35 минути. Тунелът обслужва 2 
линии: Лондон – Париж и Лондон – 
Брюксел.

Òунелът по Ламанша

Проект на Албер Матю (1802 г.)

Проект на Том дьо Гамон (1830 г.)


