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 Ние българите имаме  голям дял за развитието на 
човечеството. Наши учени са създали изобретения, без 
които днес не можем да си представим живота. Българските 
открития и изобретения започват преди много години. 
Изобретателността на българина е пословична, но ние ще 
ви представим само 7 от многобройните изобретения, 
подобрения и рационализации на нашите учени.

изобретения 
на българите

7-те 
най-

велики 

организиран от  
фондация “Еврика”

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
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Малко известен факт е, че FIAT 500, по 
познат с името “TOPOLINO” (в превод от 
италиански: мишле) е най-успешната итали-
анска кола до Втората световна 
война, като в същото време, в 
световен мащаб, е най-малкият 
масово произвеждан автомо-
бил.

В производство е от 1936 г. 
до 1955 г., като от фабриката в 
гр. Торино са излезли 519 000 
броя от различните му модифи-
кации. Дизайнът е разработен 
от Данте Джакоза (1905-1996). 
Автомобилът е характерен с 
плавните си обтекаеми линии 
съвсем в духа на индустриалния 
дизайн на 1930-те, като силно 

Fiat Topolino в Националния 
политехнически музей
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се отличава от повечето модели автомобили, 
приличащи на кутии, произвеждани тогава. 

Васил Макаринов

ХVIII национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще 
на човечеството”, организиран от фондация „Еврика”

Нà 01.XI.2016 г. - Деíÿ íà бу-
äèтелèте â екñïîзèöèÿтà íà Нà-
öèîíàлíèÿ ïîлèтехíèчеñкè музей 
ñе ñъñтîÿ îôèöèàлíîтî âръчâàíе 
íà íàгрàäèте îт ХVIII Нàöèîíàлеí 
кîíкурñ „Êîñмîñът – íàñтîÿще è 
бъäеще íà чîâечеñтâîтî”, îргà-
íèзèрàí îт ôîíäàöèÿ „Åâрèкà“. 
Нàгрàäèте бÿхà âръчеíè îт ïър-
âèÿ бългàрñкè кîñмîíàâт геíерàл 
Геîргè Èâàíîâ, кîйтî е è ïàтрîí 
íà кîíкурñà. 

Пîбеäèтелкàтà â íàïрàâлеíèе-

тî íà кîíкурñà зà èäеè зà íàучíè 
è техíèчеñкè екñïерèмеíтè Àíе-
тà Лàзàрîâà îт СУ „Èâàí Âàзîâ“, 
гр. Âършеö íàïрàâè ïрезеíтàöèÿ 
è ïреäñтàâè ñâîÿтà рàзрàбîткà 
íà темà „Сâетлèíàтà â Êîñмîñà”, 
à ïреäñеäàтелÿт íà журèтî - äîö. 

Тàíÿ Èâàíîâà - рàзкàзà зà бъл-
гàрñкîтî учàñтèе â кîñмèчеñкèÿ 
ïрîект „ÅкзîМàрñ“.

A тîâà ñà îтлèчеíèте учàñтíè-
öè:

А. Идеи за научни и техниче-
ски експерименти:

• Първо място: Àíетà Èâàíîâà 
Лàзàрîâà îт СОУ „Èâàí Âàзîâ“, 
гр. Âършеö ñ íàучеí ръкîâîäè-
тел Ðàäкà Êîñтàäèíîâà зà íàучíà 
рàзрàбîткà íà темà „Сâетлèíàтà 
â Êîñмîñà”;

• Второ място Томис-
лàâ Хрèñтîôîр Скàíäà-
лèеâ îт Åзèкîâà гèмíà-
зèÿ „Д-р Петър Берîí“, 
гр. Êюñтеíäèл è Шкîлà 
ïî мîäелèзмè ïрè ОДÊ

• Трето място – äè-
ïлîм è ïреäметíà íà-
грàäà íà кîлектèâ â ñъñ-
тàâ: Йîàííà Àíгелîâà 
Стеôàíîâà è Âерîíèкà 
Ðуñеâà îт СОУÅÅ „Êîí-
ñтàíтèí-Êèрèл Ôèлî-
ñîô“, гр. Ðуñе 

Б. Космически модели и ма-
кети:

• Първо място – äèïлîм è 
ïреäметíà íàгрàäà íà Нèкîлàй 
Êрàñèмèрîâ Петрîâ, íà 14 гîäè-
íè îт ОУ „Стîÿí Мèхàйлîâñкè“, 
гр. Âàрíà ñ íàучеí ръкîâîäèтел 
Стеôкà Йîргîâà зà èзрàбîтâàíе 
íà мàкет íà Межäуíàрîäíà кîñ-
мèчеñкà ñтàíöèÿ;

• Второ място – äèïлîм è 
ïреäметíà íàгрàäà íà Стàíèмèрà 
Стàíèмèрîâà Стîйчеâà îт СОУ 
„Âàñèл Леâñкè“, гр. ????????????

• Трето място – äèïлîм è ïреä-
метíà íàгрàäà íà Геîргè Åмèлîâ 
Лîзàíîâ, íà 13 гîäèíè îт СОУ 
„П. Яâîрîâ“, гр. Плеâеí

В. Графични произведения, 
създадени с помощта на компю-
тър – рисунки, компютърни игри, 
анимации, уеб-базирани творби 
и други:

• Първо място – äèïлîм è 
ïреäметíà íàгрàäà íà кîлектèâ â 
ñъñтàâ: Êàлîÿíà Êàлèíîâà Êàше-
рîâà, Делÿíкà Âелèíîâà Сèрàкî-

âà è Àíäрей Èâîâ Цàреâ îт Млà-
äежкè àñтрîíîмèчеñкè клуб „Со-
тèñ“ ïрè Плàíетàрèум – Смîлÿí 
ñ íàучеí ръкîâîäèтел Хрèñтèíà 
Êàлàйäжèеâà зà èзрàбîтâàíе íà 
ïрîект íà темà „Межäуïлàíетíè 
èñтîрèè“;

• Второ място – äèïлîм è ïре-
äметíà íàгрàäà íà Ðîñèöà Цеíкî-
âà Дàâèäîâà îт СОУ „Èâàí Âà-
зîâ“, гр. Âършеö 

• Трето място – äèïлîм è ïре-
äметíà íàгрàäà íà Дèмèтър Ðу-
меíîâ Ôерäèíàíäîâ îт Åзèкîâà 
гèмíàзèÿ „Плîâäèâ“ 

Г. Литературни творби:
• Първо място – äèïлîм è ïре-

äметíà íàгрàäà íà Åлèöà Пàíà-
йîтîâà Желеâà îт ПМГ „Нèкîлà 
Обрешкîâ“, гр. Êàзàíлък ñ íàу-
чеí ръкîâîäèтел Ðàäèàíà Пеíîâà 
зà еñе íà темà „Тàйíèте íà Êîñ-
мîñà”;

• Второ място – äèïлîм è ïре-
äметíà íàгрàäà íà кîлектèâ â 
ñъñтàâ: Âàñèлеíà Êрàñèмèр Êîí-
äîâà îт ГПЧÅ „Èâàí Âàзîâ“, гр. 
Смîлÿí è Мàртèíà Сеäеôîâà Бè-
лÿíñкà îт ПМГ „Âàñèл Леâñкè“, 
гр. Смîлÿí, члеíîâе íà МÀÊ „Со-

тèñ“ към Плàíетàрèум – Смîлÿí
• Трето място – Àлекñàíäрà 

Êрàñèмèрîâà Êършàкîâà îт ПМГ 
„Нèкîлà Обрешкîâ“, гр. Êàзàíлък

Д. Рисунка:
• Първо място – äèïлîм è 

ïреäметíà íàгрàäà íà Èлèàí 
Дàíèелîâ Èâàíîâ, íà 16 гîäè-
íè îт Прîôеñèîíàлíà гèмíàзèÿ 
ïî гîрñкî ñтîïàíñтâî è äърâî-
îбрàбîтâàíе „Нèкîлàй Хàйтîâ“, 
гр. Âàрíà ñ íàучеí ръкîâîäèтел 
Мàрèàíà Шèшкîâà зà рèñуíкà íà 
темà „Ðàбîтеí äеí íà кîñмèчеñкà 
ñтàíöèÿ“;

• Второ място – äèïлîм è ïре-
äметíà íàгрàäà íà Деíèöà Нèкî-
лàеâà Гîñïîäèíîâà, íà 15 гîäè-
íè îт Шкîлà ïî èзîбрàзèтелíî 
èзкуñтâî „Жèâîïèñ“ ïрè Общèí-
ñкè äетñкè кîмïлекñ „Сâетè Èâàí 
Ðèлñкè“, гр. Êàзàíлък

• Трето място – äèïлîм è ïре-
äметíà íàгрàäà íà Сèмеîí Ðуме-
íîâ Неíîâ îт СОУ „Нèкîлà Й. 
Âàïöàрîâ“, ñелî Беíкîâñкè, îб-
лàñт Êърäжàлè.

Пълният списък с всички мо-
жете на намерите на адрес http://
www.evrika.org/?p=2605



54

най-велики
изобретения 
на българите

1 Календарът на прабългарите
Нÿкîлкî хèлÿäîлетèÿ ïреäè Хрè-

ñтà ïрàбългàрèте ñъзäàâàт еäíà îт 
íàй-тîчíèте ñèñтемè зà èзмерâàíе 
íà ïрîäължèтелíîñттà íà гîäèíàтà. 
Прàбългàрñкèÿт кàлеíäàр е ïрèзíàт 
îт ЮНÅСÊО зà íàй-тîчíèÿ â ñâетà. 7-те

 
4 Въздушната възглавница
Èíжеíер Àñеí Йîрäàíîâ 

е еäèí îт íàй-ïрîäуктèâíèте 
бългàрñкè èзîбретàтелè. През 
1921 г. зàмèíàâà зà СÀЩ, къ-
äетî ïрез 50-те гîäèíè рàбîтè 
ïî ñèгурíîñттà â àâтîмîбèлè-
те è ñтàâà еäèí îт ñъзäàтелè-
те íà âъзäушíàтà âъзглàâíèöà. 
Èíжеíер Йîрäàíîâ е îткрèâà-
тел è íà ïрàрîäèтелÿ íà те-
леôîííèÿ ñекретàр, телеôîíът 
Jordaphone. Тîй ñе îкàзâà ïрекàлеíî ôутурèñтèчеí 
зà îíîâà âреме è íÿмà ôèíàíñîâ уñïех, íî ñтàâà 
îñíîâà зà бъäещèте рàзрàбîткè.

ñà бèлè îñъäеíè. Àíтîíîâ èзîбретÿâà è мàлък ñïîр-
теí àâтîмîбèл, íàречеí 4 Stroke, ñ ретрî äèзàйí è 
е кîлекöèîíерñкà рÿäкîñт.

6 Електронният часовник
Прîтîтèïът íà електрîííèÿ ръчеí чàñîâíèк, èз-

лÿзъл íà ïàзàрà ïîä èметî Pulsar е ñъзäàäеí îт 
бългàрñкèÿ èíжеíер 
Петър Петрîâ. Тîй 
е ñчèтàí зà еäèí îт 
íàй-ïрîäуктèâíèте 
èзîбретàтелè ïрез 
âтîрàтà ïîлîâèíà íà 
XX âек.

Негîâà е зàñлугà-
тà è зà ïърâàтà кîм-
ïютърèзèрàíà ñèñте-

мà зà èзмерâàíèÿ íà зàмърñÿâàíèÿ è ïърâèÿ â ñâетà 
безжèчеí ñърäечеí мîíèтîр.

7 Първият компютър

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

Нà Петкîâäеí – 
ïрàзíèк íà грàä 
Трîÿí – â Музей 

íà íàрîäíèте хуäîжеñтâе-
íè зàíàÿтè è ïрèлîжíèте 
èзкуñтâà - Трîÿí ñе îткрè 
èзлîжбàтà “Åлàте íè íà 
гîñтè. Трîÿíñкèте мîäер-
íè âремеíà”, реàлèзèрàíà 
â ïàртíьîрñтâî ñ Нàöèî-
íàлíèÿ ïîлèтехíèчеñкè 
музей. 

Преäñтàâеíè бÿхà äî-
мàкèíñкà техíèкà, рàз-
лèчíè уреäè îт грàäñкèÿ 
бèт, ïîñуäà, шеâíè мàшè-
íè è бîгàт ñíèмкîâ мàтерèàл, èлюñтрèрàщè 
жèâîтà íà бîгàтèте трîÿíñкè ôàмèлèè îт ïър-
âàтà ïîлîâèíà íà ХХ â.

Нà îткрèâàíетî íÿкîлкî клàñà îт меñтíèте 
учèлèщà ñе зàбàâлÿâàхà ñ èзäàäеíàтà îт Нà-

öèîíàлíèÿ ïîлè-
техíèчеñкè музей 
äетñкà îбрàзîâà-
телíà кíèжкà ñъñ 
ñтèкерè, ñъïът-
ñтâàщà екñïîзèöè-
ÿтà.

Тîâà е 4-тîтî 
гîñтуâàíе íà èз-
лîжбàтà “Техíè-
кàтà у äîмà ïрез 
ïърâàтà ïîлîâèíà 

íà XX âек”, реàлèзèрàíà ñ ôèíàíñîâàтà ïîä-
креïà íà Мèíèñтерñтâîтî íà културàтà, ñлеä 
кàтî âече бе ïреäñтàâеíà â Мîрñкîтî кàзèíî â 
Бургàñ, Музеÿ íà текñтèлíàтà èíäуñтрèÿ â Слè-
âеí è â ÅМО “Åтър” â Гàбрîâî. 

2 Lactobacillus Bulgaricus
Млечíî-кèñелèÿт 

мèкрîîргàíèзъм, кîйтî 
ïреäèзâèкâà ôермеíтà-
öèÿтà, íеîбхîäèмà зà 
ïîлучàâàíетî íà бъл-
гàрñкîтî кèñелî млÿкî, 
е îткрèт ïрез 1905 г. 
îт бългàрñкèÿ мèкрî-
бèîлîг Стàмеí Грèгî-

рîâ. Нàñкîрî íем-
ñкè учеíè îткрèхà, 
че íàшетî млÿкî 
мîже äà ïîмîгíе 
ïрè лечеíèетî íà 
ïàркèíñîí.

Â Яïîíèÿ тî е 
èзäèгíàтî â култ è 
îïреäелеíî е еäèí 
îт íàй-рàзïîзíà-
âàемèте бългàрñкè 
ïрîäуктè ñ уíè-
кàлíè âкуñîâè кà-
чеñтâà.

3 Шестият сърдечен тон
Открèтèетî íà ïрîô. Èâàí Мèтеâ е îт ñъщеñтâеíî 

зíàчеíèе зà кàрäèîлîгèÿтà. Тî ïîмàгà зà îïîзíàâà-
íетî íà ñърäечíàтà äейíîñт è íàмàлÿâà рèñкà îт 

äèàгíîñтèчíè грешкè.Тîâà е ïърâî-
тî îткрèтèе â бългàрñкàтà меäèöèíà. 
Прèзíàтî е ïрез 1980 г.

5 Автоматичната скоростна кутия
Бългàрèíът Ðумеí Àíтîíîâ èзîбретÿâà уíèкàлíà 

àâтîмàтèчíà ñкîрîñтíà кутèÿ, кîÿтî е мíîгî ïî-ле-
кà è èкîíîмèчíà îт трàäèöèîííàтà. Пърâîíàчàлíî 
èзîбретÿâà 5-ñтеïеííà ñкîрîñтíà кутèÿ, à âïîñлеä-
ñтâèе 6-ñтеïеííà.  Тÿ ñе èзïîлзâà îт Сузукè, Хîíäà, 
Ðеíî è Тî-
йîтà. Меж-
äу äругîтî 
Тîйîтà ñà 
ñе ïрîбâàлè 
äà èзïîлзâàт 
кутèÿтà íà 
Àíтîíîâ без 
íеîбхîäèмèÿ 
лèöеíз, íî 

Тîй е äелî íà Джîí Àтàíàñîâ.  През мàрт 1939 
гîäèíà, ñлеä кàтî ïîлучàâà 690 äîлàрà îт уíèâер-
ñèтетà â Àйîâà, зà äà îñъщеñтâè èäеÿтà ñè, Джîí 
Àтàíàñîâ ñъзäàâà (ABC) îт Atanasoff-Berry Computer. 
Слеä äългîгîäèшíè ñïîрîâе зà ïàтеíт, àмерèкàíеöът 
ñ бългàрñкè ïрîèзхîä е ïрèзíàт зà бàщà íà ñъâре-
меííèÿ кîмïютър - мàшèíàтà, без кîÿтî еäâà лè 
мîжем äà ñè ïреäñтàâèм жèâîтà äíеñ.

Снежана Георгиева
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Êîíñтàíтèí Åäуàрäîâèч 
Цèîлкîâñкè ñе ñчèтà 
зà  ñъзäàтел íà кîñмîíàâ-

тèкàтà. Тîй íе е ïрîôеñèîíàлеí 
àñтрîíîм, íе зàâършâà îбрàзîâà-
íèетî ñè â ïрîñлàâеíè уíèâерñè-
тетè èлè кîлежè. Ðîäеí е ïрез 
1857 г. â ñелî Èжеâñкîе äî грàä 
Ðÿзàí è умèрà ïрез 1935 гîäèíà 
â грàä Êàлугà.        

Нà äеâет гîäèíè Êîñтÿ Цèîл-
кîâñкè ñе рàзбîлÿâà îт ñкàрлàтè-
íà, â резултàт íà кîетî губè чàñт 
îт ñлухà ñè. Труäíîтî чуâàíе лè-
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шàâà мîмчетî îт мíîгî äетñкè 
зàбàâè è âïечàтлеíèÿ, íî íе гî 
ñïèрà ïî ïътÿ му íà мечтàтел, 
èзñлеäîâàтел è èзîбретàтел.

Â гèмíàзèÿтà  бъäещèÿт учеí 
íе блеñтè ñ гîлемè уñïехè. Дî 
гîлÿмà ñтеïеí тîâà ñе äължàлî 
è íà íегîâàтà глухîтà. Отгîре 
íà âñèчкî íемèрíàтà му ïрèрîäà 
è íеïîкîреí äух гî îтâежäàт è 
â кàрöерà íà гèмíàзèÿтà.

Нà 13 гîäèшíà âъзрàñт губè 
мàйкà ñè, към кîÿтî млàäèÿт 
Êîñтÿ èзïèтâàл îгрîмíà любîâ è 
ïрèâързàíîñт. Âъïрекè èзÿâеíè-
ÿт му èíтереñ към мàтемàтèкàтà, 
ôèзèкàтà, àñтрîíîмèÿтà тîй зà-
ïîчâà рàбîтà кàтî реïîртер. À 
ïî-къñíî ñтàâà учèтел.

Цèлкîâñкè ñе жеíè,  ñъзäà-
âà ñâîе ñемейñтâî è зà ужàñ 
íà ñъïругàтà ñè ïреâръщà äîмà 
ñè â лàбîрàтîрèÿ. Èмà ñлучàè, 
кîгàтî âглъбеí â екñïерèмеíтèте 
ñè тîй еäâà íе ïîäïàлâà къщà-
тà. Тàм тîй рàзрàбîтâà îñíîâàтà 
íà кèíетèчеñкàтà теîрèÿ зà гàзî-
âете. През 1895 г. ïублèкуâàíà 
кíèгàтà ñè “Мечтè зà земÿтà è 
íебетî“, à ñлеä îще еäíà гîäèíà 
èзлèзà è ñтàтèÿтà зà äругèте ñâе-
тîâе, рàзум íè ñъщеñтâà îт äру-
гè ïлàíетè è зà îбщуâàíетî íà 
землÿíèте ñ тÿх. Â ñъщàтà 1896 

гîäèíà Цèîлкîâñкè зàïîчâà ïèñà-
íетî íà ñâîÿ îñíîâеí труä “Èз-
ñлеäâàíе íà кîñмèчеñкîтî ïрîñ-
трàíñтâî ñ ïîмîщтà íà реàктèâ-
íèÿ äâèгàтел“.  

Цèîлкîâñкè е ïрîрîк. Тîй 
âèжäà â бъäещетî è ïреäрèчà 
мíîгî îт ïîñтèжеíèÿтà â íàукà-
тà è техíèкàтà, кîèтî тîгàâà ñà 
èзглежäàлè кàтî ôàíтàзèÿ, кàктî 
è ïîкîрÿâàíетî íà Êîñмîñà îт 
чîâекà.   

Мíîгî îт íещàтà, кîèтî Цèîл-
кîâñкè е âèжäàл â бъäещетî ñà 
ôàкт. È кàкâî îще ïреäñтîè ñïî-
реä íегîâèте ïрîзреíèÿ.  

Осъществени прогнози:
1. Ще се изграждат ракетни са-

молети с крила и обикновени 
механизми за управление.

 - През 1942 гîäèíà е ñъзäàäеí 
рàкетеí ñàмîлет Б-1 íà тîзè 
ïрèíöèï.

2. Крилата на следващите само-
лети трябва малко да се нама-
лят, да се повишат мощността 
на двигателя и скоростта.

 - През 1949 гîäèíà ñà ñъзäà-
äеíè ñàмîлетè МÈГ-15, МÈГ-
17, ЛÀ-15, ñлеäâàйкè тезè укà-
зàíèÿ.

4. Ще се строят безкрилни, двой-
ни самолети, напълнени с кис-
лород, херметически затворе-
ни...

 - Съзäàäеíè ñà реàктèâíè ñà-
мîлетè âтîрà геíерàöèÿ.

5. Ракетите ще излизат извън ат-
мосферата.

 - През 1957 гîäèíà е èзñтре-
лÿí ïърâèÿт èзкуñтâеí ñïът-
íèк.

6. Ще има скафандри за безо-
пасно излизане в Космоса.

 - През 1965 гîäèíà Àлекñей 
Леîíîâ èзлезе â îткрèтèÿ Êîñ-
мîñ.

Циолковски предвижда още, че:
7. Чîâекът ще бъäе íезàâèñèм îт 

Земÿтà, зàщîтî ñàмîñтîÿтелíî 
ще ïîлучàâà ñреäñтâàтà ñè зà 
жèâîт.

8. Окîлî Земÿтà ще ñе ñъзäàäе 
гîлÿмà кîлîíèÿ.

9. Жèтелèте íà Слъíчеâàтà ñèñ-
темà ще бъäàт мèлèîíè ïътè 
ïîâече, îткîлкîтî íà Земÿ-
тà.

10. Ще зàïîчíе äà угàñâà Слъí-
öетî. Оñтàíàлèте жèтелè íà 
Слъíчеâàтà ñèñтемà ще тръг-
íàт към äругè ñлъíöà, към 
ïî-рàíî îтлетелèте ñè брàтÿ 
è ñеñтрè...

Снежана Георгиева

На 11 октомври в Националния политехнически музей отвори 
врати обновеният детски кът, предназначен за деца и ученици от 6 
до 12 години. Ремонтът на помещението се осъществи с помощта 
на доброволци, а новото обзавеждане – с подкрепата на ИКЕА. 
Мястото ще позволи на музея да реализира своите нови програми, 
свързани с най-младите си посетители и семейна публика.

Националният политехнически музей е единственият в страната, 
който представя историята на техниката, технологиите, науката 
и откритията. Акцент в неговата работа са образователните про-
грами, в които основен принцип е ученето чрез разбиране, чрез 
показване и чрез практически действия и игри.

Новият детски кът на 
Националния политехнически 

музей

небето“



ИЗДАНИЕ НА НАÖИÎНАЛЕН ПÎЛИТЕХНИ×ЕÑКИ МÓЗЕÉ
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
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В жèâîтà íè èмà íещà, 
кîèтî ïрèñъñтâàт тîлкîâà 
äългî, тîлкîâà îтäàâíà è 

тîлкîâà íеîтмеííî âъâ âñèчкî, 
че íèе гè ïрèемàме кàтî äàäе-
íîñт, кàтî íещî, кîетî âèíàгè е 
бèлî, е è ще бъäе. Нî íе е тàкà. 
Учеíèте тâърäÿт, че â ïрèрîäàтà 
кръгът, кîлелîтî íе ïрèñъñтâàт 
â чèñт âèä, тàкà че чîâек кàтî 
гè âèäè äà ïреöеíè, че мîже äà 
ñе èзïîлзâàт зà ïрèäâèжâàíе è 
улеñ íÿâàíе íà жèâîтà íè.  

Êîгà, кàк è кîй е èзîбретèл 
кîлелîтî? Дî äеí äíешеí íèкîй 
íе мîже äà  îтгîâîрè íà âъïрîñà 
кîй ñе е ñетèл äà ñъзäàäе тîâà 
тîлкîâà ïрîñтî íà ïръâ ïîглеä 
èзîбретеíèе. Нÿкîè учеíè ñрàâ-
íÿâàт èíтелектà è кàчеñтâîтî íà 
мèñлеíетî íà íегîâèÿ ñъзäàтел ñ 
тезè íà íàй-âелèкèте мèñлèтелè, 
èíжеíерè, тâîрöè, íî кîлкîтî è 
äà íè ñе èñкà äà зíàем, кîй е èз-
îбретàтелÿт, чèй е тîзè блеñтÿщ 
ум, зà ñъжàлеíèе ще ñè îñтàíе 
еäíà îт íàй-гîлемèте зàгàäкè â 
èñтîрèÿтà íà èзîбретеíèÿтà. 

Нàй-äреâíîтî кîлелî е îткрè-
тî íà терèтîрèÿтà íà Дреâíà Ме-
ñîïîтàмèÿ è е íà âъзрàñт 5500 
гîäèíè. Дî тîгàâà тîâàрèте ñà ñе 
трàíñïîртèрàлè ñ ïрèñïîñîбле-
íèÿ, кîèтî äíеñ мîжем äà îï-
рèлèчèм íà шейíà. Нà шумерñкà 
ïèктîгрàмà îт 35 âек ïр.í.е., е 
èзîбрàзеíà шейíà íà кîлелà. Пî 
тîâà âреме хîрàтà èзрàбîтâàлè 
кîлелàтà кàтî ñà èзрÿзâàлè öелè 
äърâеíè äèñкîâе îт ñтâîлîâете 
íà гîлемè äърâетà. 

Пърâèте кîлелà ñъñ ñïèöè бèлè 
èзîбретеíè â Мàлà Àзèÿ (äíешíà 
Турöèÿ), 2000 гîäèíè ïр. í. е. 
è äîñтèгíàлè äî Åâрîïà, Êèтàй è 
Èíäèÿ. Пърâîíàчàлíî тезè кîле-

лà ñе èзïîлзâàлè зà кîлеñíèöè, ñ 
кîèтî ñе ïрèäâèжâàлè хîрà, íî  â 
Åгèïет зàïîчíàлè äà гè èзïîлзâàт 
è зà ïреâîз íà тîâàрè. Êîлелîтî 
íàâлèзà â Àмерèкà еäâà ñ ïърâè-
те кîлîíèзàтîрè. Дî тîгàâà тî е 
бèлî íàïълíî íеïîзíàтî. 

Дíеñ íе бèхме мîглè äà ñè 
ïреäñтàâèм трàíñïîртà без тîâà 
ïрîñтèчкî, íî ñ îгрîмíî зíàче-
íèе èзîбретеíèе, à è хîрàтà íе 
бèхà мîглè äà ñе рàäâàт íà âе-
лîñèïеäèте. Êàкâî äà кàжем зà 
äеöàтà è âèеíñкîтî кîлелî, àкî 
íÿкîгà, íÿкъäе, íÿкîй íе ñе беше 
ñетèл, че кîлелîтî ще ïрîмеíè 
жèâîтà íà хîрàтà.

Снежана Георгиева


