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С ôèíàíñîâàтà ïîäкреïà íà Ôîíäàöèÿ “ÅÂÐÈÊÀ”.

на стр. 3

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 èíèöèàтè-
âè;

•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

Първо българско 
изложение

Пловдив - 1892 г.

Преди 126 години е открито Първото българско изложение.
Едва ли някои би могъл да опише по-добре еуфорията на тър-
жествения ден от преките му свидетели. Положителните емоции 
остават неприкрити, а живописният език с който са описани ни 
представят един приказен свят.      Още на стр. 4
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Първо българско изложение
от. стр.1
Нà ñтрàíèöèте íà èзäàíèе-

тî “Нàшетî ïърâî èзлîжеíèе“ 
îткрèâàме бîгàт èлюñтрàтèâеí 
мàтерèàл, âключâàщ ïлàíîâе íà 
търгîâñкèте ïлîщè è ïîмеще-
íèÿ, ñкèöè íà íÿкîè îт íàй-èí-
тереñíèте ïреäñтàâеíè íà ïà-
íàèрà мàшèíè è èíñтрумеíтè, 
ñíèмкè íà трàäèöèîííè íàрîä-
íè íîñèè, ïîртретè íà îтäел-
íè учàñтíèöè è îргàíèзàтîрè. 
Â ñлеäâàщèте äíè ще Âè ïреäñтà-
âèм чàñт îт “чуäеñàтà“ íà èзлî-
жеíèетî.

Â äеíÿ íà îткрèâàíетî íà èз-
лîжеíèетî ñе ñъñтîè è ïърâîтî 
èзäèгàíе ñ бàлîíà “Лà Ôрàíñ”. 
Още рàíî ñутрèíтà зàïîчâà ïъл-
íеíетî ñ âъзäух, зàâършèлî еäâà 
към четèрè ñлеäîбеä. Межäуâре-
меííî îкîлî мÿñтîтî íà ïрè-
гîтîâлеíèÿтà, кàктî è íà Сàхàт 
теïе, ñе ñтèчà любîïèтíî мíî-
жеñтâî. Пърâèте ñïътíèöè íà Гî-
äàрä – ä-р Н. Геíàäèеâ, реäàктîр 
íà âеñтíèк “Бàлкàíñкà зîрà”, è 
àрхèтект Х. Мàйер ñà гîтîâè. Нà 
мÿñтîтî ïрèñтèгà è кíÿз Ôерäè-
íàíä, ñ чèетî рàзрешеíèе ïът-
íèöèте зàемàт ñâîèте меñтà â 
кîшà, à âîйíèöèте зàïîчâàт äà 
îтïуñкàт âъжетàтà, ñ кîèтî тîй е 
ïрèâързàí. Бàлîíът зàïîчâà лекî 
äà ñе èзäèгà ïîä ñъïрîâîäà íà 
“Шумè Мàрèöà” â èзïълíеíèе íà 
àíñàмбъл “Хàäжè Дèмèтър”. Åмî-
öèÿтà рàñте è îт хèлÿäè гърлà 
екâà мîщíî урà. Публèкàтà ïîз-
äрàâÿâà ïътíèöèте ñ шàïкè è те 
й îтâръщàт ïî ñъщèÿ íàчèí. Пî-
рàзèтелíàтà кàртèíà è âълíеíèе-

тî, кîÿтî тÿ 
íîñè íà ïрè-
ñъñтâàщèте, 
íе ïîäлежàт 
íà îïèñàíèе. 
Те îñтàâàт 
еäèíñтâеíî 
â ñърöàтà è 
ñïîмеíèте íà 
ñâèäетелèте 
íà тîâà íе-
âèжäàíî äî 
тîзè мîмеíт 
зрелèще.

Г л à â е í 
à р х è т е к т 
íà Пърâîтî 
б ъ л г à р ñ к î 
èзлîжеíèе 
е шâейöàре-
öът Хàйíрèх 
Мàйер. Дî-
ïълíèтеле -
íî екèï îт 
à р х è т е к т è 
рàбîтÿт ïî 

èзгîтâÿíе ïлàíîâете íà ïî-мàл-
кèте ïàâèлèîíè. Оñâеí ôуíкöèî-
íàлíè, ïàâèлèîíèте ñà ñ èзключè-
телíî âïечàтлÿâàщà àрхèтектурà. 
Хàйíрèх Мàйер решàâà äържàâ-
íèÿ ïàâèлèîí кàтî ïрàâîъгълíî 
зäàíèе ñ äâе кулè крàй глàâíèÿ 
âхîä è мàлкà âътрешíà грàäèíà 
ñ ôîíтàí, къäетî ïîñетèтелèте 
мîгàт äà îтäъхíàт ïреäè äà ïрî-
äължàт íàтàтък.Тîй ïрîектèрà è 

ïàâèлèîí “Êàрлîâî” íà Åâлîгè Ге-
îргèеâ - ïîñтрîйкàтà е îïреäеле-
íà кàтî ñ “тâърäе âкуñíà è ñмелà 
àрхèтектурà”.

Сíèмкèте è èíôîрмàöèÿтà ñà 
ïîäбрàíè îт âеñтíèк “Нàшетî 
ïърâî èзлîжеíèе“, кîйтî ñе èз-
äàâà îт äекемâрè 1891 äî íîем-
âрè 1892 г. Èзäàíèетî ïîäрîбíî 
èíîôîрмèрíà зà öÿлîñтíàтà ïîä-
гîтîâкà è ïрîâежäàíетî íà èзлî-
жеíèетî.

Бългàрñкîтî учàñтèе íà Пàрèжкîтî меж-
äуíàрîäíî èзлîжеíèе ïрез 1937 г. е 
ñèлíî. Тîгàâà ñе ïреäñтàâÿме ñъñ зàïîм-

íÿщ ñе ïàâèлèîí, èзгрàäеí â äухà íà мîäерíàтà 
àрхèтектурà, íî ñ мíîгî ïреïрàткè към меñтíè-
те àрхèтектурíè ôîрмè (ïрîект íà àрхèтектèте 
Йîрäàí Йîрäàíîâ, Хрàбър Пîïîâ è Делчî Сугà-
реâ). Цÿлîñтíîтî хуäîжеñтâеíî-ïрîñтрàíñтâеíî 
решеíèе е äелî íà Èâàí Пеíкîâ, ñтеíîïèñíàтà 
укрàñà – íà Дечкî Узуíîâ, îтäелíèте елемеíтè 
è щàíäîâе ñà реàлèзèрàíè îт Цàíкî Лàâреíîâ, 
Нèкîлà Тузñузîâ è äр. Èíтерèîрíèÿт äèзàйí 
è укрàñàтà íà ïàâèлèîíà ñà â ñъâършеíà хàр-
мîíèÿ è íàïълíî â уíèñîí ñ àрхèтектурíèÿ 
äèзàйí.

Тîгàâàшíàтà ïреñà äàâà ñлеäíîтî îïèñàíèе 
íà ïàâèлèîíà: 

"Още щîм кàтî ñе âлезе, ïрèâетлèâîтî àíтре 
ñъзäàâà âече бългàрñкà àтмîñôерà. Âäÿñíî ñе 
íàмèрàт трè чешмè ñ рîзîâà âîäà, укрàñеíè ñ 
öâетÿ. Âлÿâî е бюñтът íà Негîâî Âелèчеñтâî 
Бîрèñ III, à íà ñтеíàтà е îкàчеíà èкîíîмèче-
ñкàтà è ñтîïàíñкà кàртà íà Бългàрèÿ. Цеíтрàл-
íèÿт хîл е укрàñеí ñ ôреñкè îт ïрîô. Дечкî 
Узуíîâ â мîтèâè èз бългàрñкèÿ бèт. Тîчíî íà-
ñрещà, ïреä âхîäà íà ñелñкàтà ñтàÿ, е ñтàтуÿтà 
íà ñкулïтîрà Èâàí Ôуíеâ, кîÿтî ñèмâîлèзèрà 
Бългàрèÿ - млàäà ñелÿíкà ñъñ ñíîï è ñърï â 
ръкà."

От îñîбеí èíтереñ зà äàмèте е бèлà âъзмîж-
íîñттà äà ïîтîïÿт кърïèчкèте ñè â блèкàщàтà 

Българското розово масло
хит на изложението в 

Париж през 1937 г.

îт чешмèте рîзîâà âîäà è îтíеñàт àрîмàтà íà 
бългàрñкàтà рîзà у äîмà. Пîâече зà еäèí îт ñèм-
âîлèте íà Бългàрèÿ – рîзîâîтî мàñлîтî - мîже 
äà ïрîчетете â ñлеäâàщèÿ íè летеí реïîртàж.



Първите германиеви кристали 
Прîô. Êлемеíñ Âèíклер îт Ôрàйбергñкàтà 

мèííà àкàäемèÿ èзñлеäâàйкè мèíерàлà àргèрî-
äèт, îткрèâà íеïîзíàт хèмèчеí елемеíт, кîйтî 
íàрèчà гермàíèй. Тîâà ñе ñлучâà íà 6 ôеâру-
àрè 1886 г. Хèмèчíèÿт елемеíт е íàèмеíîâàí 
íà äържàâàтà Гермàíèÿ, кîÿтî е рîäèíà íà 
îткрèâàтелÿ му. Любîïèтíîтî е, че îткрèâà-
íетî íà елемеíтà гермàíèй е бèлî теîретèч-
íî ïреäñкàзàíî îт ñъзäàтелÿ íà Перèîäèчíàтà 
ñèñтемà íà елемеíтèте – Дмèтрèй Меíäелееâ, 
ïетíàäеñет гîäèíè ïреäè íегîâîтî ñъщèíñкî 
îткрèтèе. Тîй íàрèчà íеîткрèтèÿ елемеíт “Åкàñèлèöèй”. Гермàíèÿт 
е хèмèчеí елемеíт ñ íîмер 32 â ïерèîäèчíàтà ñèñтемà. Тîй е ñъñ 
ñèмâîл Ge. Гермàíèÿт е ïîлуïрîâîäíèк ñ кубèчíà крèñтàлíà ñтрук-
турà. Чèñтèÿт гермàíèй е ñребрèñтî-бÿл, чуïлèâ мàтерèàл. 

През 1948 г. зà ïръâ ïът гермàíèй е èзïîлзâàí кàтî ïîлуïрîâîä-
íèк â трàíзèñтîр, ïî ïîäîбеí íàчèí, кàктî ñе èзïîлзâà ñèлèöèй, â 
îблàñттà íà кîмïютърíèте чèïîâе.
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Първият български инженер-металург – инж. Стойчо Каравелов 
и първите германиеви кристали 

С т î й ч î 
Дрàгîеâ Êà-
рàâелîâ е 
ïърâèÿт бъл-
гàрñкè èíже-
íер-метàлург. 
Прîèзхîжäà 
îт âъзрîж-
äеíñкèÿ рîä 
íà Êàрàâелî-
âè è е ïърâè 
брàтîâчет íà 

Любеí è Петкî Êàрàâелîâè. 
Стîйчî Êàрàâелîâ е рîäеí е íà 

1 àâгуñт 1865 г. â Êîïрèâщèöà. 
Зàâършâà Мèííàтà àкàäемèÿ âъâ 
Ôрàйберг, Гермàíèÿ ïрез 1890 г. 
Тàм тîй е àñèñтеíт íà ïрîôеñîр 
Êлемеíñ Âèíклер (29 äекемâрè 
1838 г. – 8 îктîмâрè 1904 г.) – 
îткрèâàтел íà елемеíтà гермàíèй, 
кîйтî ñегà е зàлîжеí â öÿлàтà ïî-
луïрîâîäíèкîâà техíèкà. Пърâèте 
гермàíèеâè крèñтàлè ñà ïîäàреíè 
îт îткрèâàтелÿ èм íà Стîйчî Êà-
рàâелîâ, кîйтî е àñèñтеíт è àктè-
âеí ïîмîщíèк â екñïерèмеíтàлíà-

В музея е експонирана стъклена 
банка, в която е поставена малка 
стъклена ампула с няколко крис-
талчета германии, придружени от  
дарствен надпис. Това са едни от 
първите експериментално получени 
кристали на химичния елемент гер-
маний.

Експонатът е с голяма стойност – 
от една страна с историята, свързана 
с откриването на германия, което е 
блестящо доказателство за периодич-
ния закон на Менделеев. От друга 
страна – с името на българина инж. 
Стойчо Каравелов. През    1898 г. 
инж. Каравелов я предава на ръко-
водителя на катедра “Неорганична и 
аналитична химия” във Висшето учи-
лище “Проф. Н. Добрев”. Ампулата 
е поставена в стъклена банка заедно 
с дарствения надпис на инж. Стойчо 
Каравелов и цяло столетие се съхра-
нява от бележити български химици. 
През 1993 г. проф. Никола Коларов 
и проф. Иван Младенов я предават 
в музея.

През 1890 г. èíж. Стîйчî Êàрà-
âелîâ ïîñтъïâà â íîâîñъзäàäеíîтî 
мèííîтî îтäелеíèе íà Мèíèñтер-
ñтâî íà ôèíàíñèте. Â хèмèчеñкàтà 
лàбîрàтîрèÿ íà îтäелеíèетî ïрàâè 
ïърâèте èзñлеäâàíèÿ íà ïîлезíè 
èзкîïàемè. От 1908 äî 1915 г. е 
íàчàлíèк íà Отäелеíèетî зà мèíè-
те, кàрèерèте è мèíерàлíèте âîäè 
към Мèíèñтерñтâî íà търгîâèÿтà, 
ïрîмèшлеíîñттà è труäà.  През 
1891 г. е учàñтíèк â èзрàбîтâàíе-
тî íà Зàкîí зà мèíèте. Съглàñíî 
ïреäлîжеíèÿ îт èíж. Стîйчî Êà-
рàâелîâ Зàкîí зà мèíèте, âñèчкè 
ïîäземíè бîгàтñтâà ñà ñîбñтâеíîñт 
íà äържàâàтà. Зàкîíът äîïрèíàñÿ 
зà утâържäàâàíе íà äържàâíèÿ мî-
íîïîл âърху екñïлîàтàöèÿтà íà кà-
меíîâъглеíèте зàлежè â Перíèш-
кèÿ è Бîбîâäîлñкèÿ бàñейí.

Ðàбîтè кàтî мèíеí èíжеíер â 
Перíèк è â Åлèñейíà. Дèректîр е 
íà мèíà “Плàкàлíèöà“.

Преâежäà íà бългàрñкè езèк ïър-
âèте ръкîâîäñтâà зà îïреäелÿíе íà 
мèíерàлèте. Съñтàâÿ ръкîâîäñтâî зà 
бърз àíàлèз íà мèíерàлèте. Тîй е 
äържàâеí ïълíîмîщíèк ïрè ñечеíе-
тî íà бългàрñкèте мîíетè â Берлèí 
è Âèеíà. Съзäàâà ïърâàтà бàлíеî-

лîжкà îргàíèзàöèÿ зà èзïîлзâàíе íà 
мèíерàлíèте âîäè â Бългàрèÿ.

Умèрà íà 8 îктîмâрè 1916 г. 
â Сîôèÿ, ñàмî íà 51 гîäèíè. Èí-

тереñíîтî е, че Стîйчî Êàрàâелîâ 
умèрà íà ñъщàтà äàтà, íà кîÿтî е 
умрÿл è ïрîôеñîр Êлемеíñ Âèí-
клер, íî 12 гîäèíè ïî-къñíî. 

тà äейíîñт íà ïрîôеñîр Êлемеíñ Âèíклер.

Тîзè елегàíтеí елемеíт е îт àâтîмîбèл FIAT 500 (ïî-
зíàт ñ èметî “Topolino” – â ïреâîä îт èтàлèàíñкè: мèшле), 
ïреäñтàâеí â екñïîзèöèÿтà íà íàшèÿ музей. Тîй е íàй-уñ-
ïешíàтà èтàлèàíñкà кîлà äî Âтîрàтà ñâетîâíà âîйíà, кàтî 
â ñъщîтî âреме, â ñâетîâеí мàщàб, е íàй-мàлкèÿт мàñîâî 
ïрîèзâежäàí àâтîмîбèл. Прîèзâежäà ñе îт 1936 г. äî 
1955 г. â èтàлèàíñкèÿ грàä Тîрèíî.

Дèзàйíът е рàзрàбîтеí îт Дàíте Джàкîзà (1905-1996). 
Àâтîмîбèлът е хàрàктереí ñ ïлàâíèте ñè îбтекàемè лèíèè 
ñъâñем â äухà íà èíäуñтрèàлíèÿ äèзàйí íà 1930-те, кàтî 
ñèлíî ñе îтлèчàâà îт ïîâечетî мîäелè àâтîмîбèлè, ïрèлè-
чàщè íà кутèè, ïрîèзâежäàíè тîгàâà.

FIAT TOPOLINO
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Стрàтегèчеñкàтà öел íà Груïà 
Бîш е äà ïреäîñтàâÿ “техíèкà 
зà жèâîтà” зà äíешíèÿ ñâързàí 
ñâÿт. Прîäуктèте è уñлугèте íà 
Бîш ñà ñъзäàäеíè äà âäъхíîâÿ-
âàт ïîтребèтелÿ è äà ïîäîбрÿ-
âàт кàчеñтâîтî íà жèâîт, кàтî 
ïреäлàгàт èíîâàтèâíè è еôек-
тèâíè решеíèÿ.

Èзкàзâàме ñâîÿтà ñърäечíà 
блàгîäàрíîñт зà íàïрàâеíîтî äà-
реíèе!

Националният политехнически музей

Åкèïът íà íàïрàâлеíèе “Åлек-
трîèíñтрумеíтè” íà Ðîберт 
Бîш ÅООД любезíî ïре-

äîñтàâеíè íà НПТМ мîñтрè îт 
рàзлèчíè мîäелè техíèкà. Дàре-
íèетî âключâà рîтàöèîíеí лàзе-
реí íèâелèр GRL 500 HV, рîтà-
öèîíеí лàзереí íèâелèр GRL 300 
HV, лèíееí лàзереí íèâелèр GLL 
2-50, теîäîлèт CST Berger DGT 2 
è лàзерíà рîлеткà GLM 50, кàктî 
è ïерôîрàтîр GBH 2-20 SRE.

Мàркàтà Bosch e ñâетîâíî-
èзâеñтíà è ñ äîкàзàíî кàчеñт-
âî íà ïàзàрà íàä 130 гîäèíè. 
Търгîâñкà мрежà îт кîмïàíèè 
è ïàртíьîрè íà Bosch îбхâàщà 
150 ñтрàíè. Bosch е ïреäñтàâеí 
зà ïърâè ïът â Бългàрèÿ ïрез 
1911 г. чрез кîмïàíèÿтà Ariй. 
Оñемäеñет è трè гîäèíè ïî-къñ-
íî, ïрез 1993 г., Bosch îñíîâà-
âà ñâîетî äъщерíî äружеñтâî â 
Бългàрèÿ ñъñ ñеäàлèще â Сîôèÿ. 

получи ценен 
подарък

Не ñàмî уреäèте ñ мàркàтà Bosch ñе îтлèчàâàт 
ñ èíтереñеí ïрîмèшлеí äèзàйí. През 60-те è 70-те 
гîäèíè è у íàñ îт îñîбеíà âàжíîñт е âъïрîñът зà 
кàчеñтâîтî íà ôîрмàтà. Â îñíîâíèте ïреäïрèÿтèÿ 
íà ïрîмèшлеíîñттà зàïîчâà ïрèâлèчàíе íà хуäîж-
íèöè (глàâíî îт ñôерàтà íà ïрèлîжíèте èзкуñтâà) 
ïрè èзгрàжäàíе íà кîлîрèñтèчíèте è грàôèчíè 
елемеíтè íà èзäелèÿтà. Êъм Ôàкултетà зà äекîрà-
тèâíî-ïрèлîжíè èзкуñтâà â Хуäîжеñтâеíàтà àкàäе-
мèÿ ñе ñъзäàâà ñïеöèàлíîñт “Прîмèшлеíè ôîрмè“.

Оñâеí ñ ïîäхîäÿщ äèзàйí, електрèчеñкèте 
äрелкè ñ мàркàтà íà зaâoä “Eлïpoм“ â Лoâeч, ñе 
îïреäеäелÿт îт ïîтребèтелèте è кàтî íàй-ñïîлуч-
лèâèÿ мîäел îт âñèчкè äрелкè, ïрîèзâежäàíè â 
Бългàрèÿ. Дíеñ èíñтрумеíтът ñе îïèñâà â ïублè-
куâàíèте îбÿâè ïî тîзè íàчèí:

“Мíîгî зäрàâà, îт èñтèíñкèте - îт äîбрîтî 

Eлектрическите дрелки модел 
Елпром 
Ловеч 
450W

ñтàрî âреме, кîгàтî âñèчкî ñе íàâèâàше ñъñ меäеí 
ïрîâîäíèк, à íе кàктî ñегà äíешíèте ñ àлумèíè-
еâ; èзчèñлеíà, тàкà че íèкîгà äà íе ïрегрÿâà. Нà 
ïрàктèкà тÿ ïîчтè е âечíà, íÿмà èзíîñâàíе, îñâеí 
íà лàгерè è четкè, кîèтî ïерèîäèчеñкè е íеîбхî-
äèмî äà ñе ïîäмеíÿт.“

Ханс Ерих Слани

Един от най-добритите дизайнери, работили за 
компанията Bosch, е Ханс Ерих Слани. Той 
е считан от мнозина за първия индустриа-

лен дизайнер, проектирал пластмасови корпуси 
за електрически инструменти. Използвайки ерго-

номични данни и устойчиви на удар и нагряване 
термопласти, Слани проектира множество други 
уреди за Бош, като електрическа отвертка (ок. 
1960), системата инструменти Комби – Е DIY 
(1966) и електропневматичния роторен чук с те-
гло под 2,5 кг. (1981). 

Ханс Слани се смята за една от иконите на 
дизайна в Германия. Неговото дизейнерско сту-
дио печели над 900 национални и международни 
дизайнерски награди – повече от всяко друго 
конструкторско бюро в света. Самият той е убе-
ден, че отчитането на “индивидуалния характер 
на всяко изделие“ е ключът към успеха на фона 
на все по-хомогенния потребителски пазар.

Дîбре ïîзíàт íàâñекè äîмàшеí мàйñтîр е 
трèîíът ñ ïî-тÿñíà режещà леíтà, íàречеí îще 
“злîäîäейкà“. С íегî мîже äà ñе èзрÿзâàт îтâî-
рè ïî крèâà лèíèÿ, ñлеä кàтî âърхът му ñе ïъх-
íе â ïреäâàрèтелíî ïрîбèт ñъñ ñâреäел îтâîр.

Прè рàбîтà ñ тîзè èíñтрумеíт мíîгî âíèмà-
âàйте – íе íàïрàзíî èметî му е тàкà злîâещî.

Какво е 
електрозлодейка?

Приставка към ръчна електрическа пробивна машина, тип 
УПМ 2-16 (или УПМ 12), производство на завод Елпром 
– Ловеч 

източник в-к.“Направи си сам“, бр.2/1988 г.

За първи път ударната бормашина на 
Bosch е представена на Лайпцигския тър-
говски панаир през 1932 г. Тя е приета из-
ключително добре. Инструментът улесня-
ва много работата по строителните обекти 
и буквално става любим на потребителите.  
А кой е един от най-добритите дизайнери рабо-
тили за компанията, ще разберете утре.



ИЗДАНИЕ НА НАÖИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИ×ЕСКИ 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.polytechnicsofia.com

Грàôèчеí äèзàйí, ïреäïечàт è ïечàт “Àлôà Стàр” ÅООД, alfa_star@mail.bg, 02 9729933, 088 9729933, 088 6729933
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Световен ден на фотографията
Дългî âреме зà рîжäеíà äàтà íà ôîтîгрàôèÿтà ñе ïрèeмà 7 

ÿíуàрè 1839 г. Тîгàâà ôреíñкèÿт ôèзèк Ôрàíñîà Дîмеíèк 
Àрàгî äîклàäâà íà зàñеäàíèетî íà Ôреíñкàтà àкàäемèÿ íà 

íàукèте зà èзîбретÿâàíетî íà íîâ èзîбрàзèтелеí метîä. 
Сèлíî âïечàтлеí тîй ñïîäелÿ ïреä члеíîâете íà àкàäе-

мèÿтà: “Гîñïîäèí Дàгер ñ ïîмîщтà 
íà ïîкîйíèÿ Нèеïñ е îткрèл ïлà-
кè, кîèтî, ïîñтàâеíè â ïîзíàтàтà íà 
âñèчкè кàмерà îбñкурà, зàïечàтâàт 
ñ мàтемàтèчíà тîчíîñт âñèчкè äе-
тàйлè íà îïтèчíîтî èзîбрàже-
íèе. Пîлучàâà ñе кàртè-
íà â черíî è бÿлî кàтî 
рèñуâàíà ñ мîлèâ“.

Нÿкîлкî меñеöà ñлеä 
тîâà - íà 19 àâгуñт - 
Àкàäемèÿтà íà íàукèте è 
Àкàäемèÿтà íà èзÿщíèте 
èзкуñтâà, íà тържеñтâе-
íî зàñеäàíèе îбíàрîäâàт 
еïîхàлíîтî îткрèтèе.

Преäñтàâÿме Âè Стîÿíà Джàíкîâà – äî-
брîâîлеö â лÿтíàтà íè âàкàíöèîííà ïрî-
грàмà “Èзбèрàм музеÿ“. Âече öÿлà ñеä-
мèöà тÿ íè ïîмàгà ïî ñîбñтâеíî желà-
íèе è ñ íàй-гîлÿмî уñърäèе. Нà âъïрîñà 
“зàщî èзбрà äà ïрекàрâàш âреметî ñè тук, 
âмеñтî ñ ïрèÿтелè?“ тÿ ïрîñтèчкî îтгî-
âàрÿ: “Зàщîтî мè хàреñâà äà ïîмàгàм íà 
äругèте“. Ðàзкàзâà íè, че â учèлèще тîâà 
чеñтî є ñъзäàâà íеуäîбñтâà, тъй кàтî â 
ñтремежà ñè äà ïîмîгíе íà ñъучеíèöèте 
ñè, íейíàтà ñîбñтâеíà рàбîтà èзîñтàâà è... 
ïîлучàâà зàбележкè. Â музеÿ є е зàбàâ-
íî è ñъжàлÿâà, че íе мîже îтíîâî äà 
учàñтâà âъâ âàкàíöèîííèте учèлèщà ïрè 
íàñ – кàктî ïî-мàлкîтî є брàтче мèíàлèте 
äíè - тъй кàтî ñъâñем ñкîрî ще íàâършè 
13, à ïрîгрàмàтà е äî 11 гîäèíè. Стîÿíà 
âече зíàе кàкâî èñкà äà ïрàâè зàíàïреä, 

Да бъдеш доброволец - една 
реализирана 
мечта

кàкâî è къäе ще учè, кàк ще ñе рàзâè-
âà. Åäíà îт мечтèте є е äà ñтàíе äî-
брîâîлеö към Плàíèíñкàтà ñïàñèтелíà 
ñлужбà (ПСС), ïî ïрèмерà íà äÿäî ñè 
è íà бàщà ñè.

Нèе ñèлíî âÿрâàме, че äеöàтà кàтî 
íеÿ ще ñтàâàт âñе ïîâече, a музеèте ще 
äîïрèíàñÿт зà тîâà!

Блàгîäàрèм тè, Стîÿíà!


