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С ôèíàíñîâàтà ïîäкреïà íà Ôîíäàöèÿ “ÅÂÐÈÊÀ”.

на стр. 2

ïрîектè â ïет темàтèчíè íàïрàâле-
íèÿ.

Пàтрîí íà кîíкурñà е ïърâèÿт 
бългàрñкè кîñмîíàâт геíерàл Геîргè 
Èâàíîâ. Прèâетñтâèе към учàñтíèöè-
те â тържеñтâîтî ïîäíеñе àкàä. Êè-
рèл Бîÿíîâ – ïреäñеäàтел íà Съâетà 
íà Ôîíäàöèÿ “Åâрèкà“. Пîбеäèте-
лÿт â íàïрàâлеíèетî íà кîíкурñà зà 
èäеè зà íàучíè è техíèчеñкè екñïе-
рèмеíтè Тîмèñлàâ Скàíäàлèеâ îт ÅГ 
“Д-р Петър Берîí“, грàä Êюñтеíäèл 
íàïрàâè ïрезеíтàöèÿ è ïреäñтàâè 
ñâîÿтà рàзрàбîткà íà темà “Àерî-
кîñмèчеñкè техíîлîгèè зà бîрбà ñ 
ïîжàрèте“. 

XIX национален конкурс

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 
ñътруäíèчеñтâî â îблàñттà íà íàукà-
тà 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

Нà 01.11.2017 г. – Деí íà 
íерîäíèте буäèтелè – â Нà-

öèîíàлíèÿ ïîлèтехíèчеñкè музей â 
Сîôèÿ Ôîíäàöèÿ “Åâрèкà“ âръчè 
íà îôèöèàлíî тържеñтâî íàгрàäèте 
íà лàуреàтèте îт XIX Нàöèîíàлеí 
кîíкурñ “Êîñмîñът – íàñтîÿще è 
бъäеще íà чîâечеñтâîтî“, кîйтî е 
âключеí â Нàöèîíàлíèÿ кàлеíäàреí 
ïлàí зà èзâъíучèлèщíè äейíîñтè íà 
Мèíèñтерñтâîтî íà îбрàзîâàíèетî 
è íàукàтà.  Êîíкурñът ñе ïîлзâà ñ 
ïîäкреïàтà íà бългàрñкèте учеíè, 
рàбîтещè â îблàñттà íà èзñлеäâàíе-
тî è уñâîÿâàíетî íà Êîñмîñà. През 
2017 гîäèíà â íегî учàñтâàхà 1276 
учеíèöè îт 8 äî 18 гîäèíè ñ 1244 

“Космосът – 

настояще и бъдеще  
на човечеството”
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“Космосът – настояще и бъдеще  
на човечеството”

от стр. 1
Преäñеäàтелÿт íà ñïеöèàлèзèрàíîтî 

журè äîö. Тàíÿ Èâàíîâà ïреäñтàâè ïреä 
гîñтèте íà тържеñтâîтî мíîгî èíтереñíà è 
âълíуâàщà ïрезеíтàöèÿ íà темà “60 гîäèíè 
кîñмèчеñкà ерà“.

Дîмàкèíèте íà тържеñтâîтî îт Нàöèî-
íàлíèÿ ïîлèтехíèчеñкè музей екñïîíèрà-

хà ñïеöèàлíà èзлîжбà ñ рèñуíкè è мàкетè 
íà учàñтíèöèте â XIX Нàöèîíàлеí кîíкурñ 
“Êîñмîñът – íàñтîÿще è бъäеще íà чîâе-
чеñтâîтî“.

Слеä íàïрàâеíèте екñïертíè îöеíкè, зà-
щèтà íà àâтîрñкè èäеè è îбñъжäàíе ïî 
âñÿкî îт темàтèчíèте íàïрàâлеíèÿ, ñïе-
öèàлèзèрàíîтî журè ïîä ръкîâîäñтâîтî íà 

äîö. ä-р Тàíÿ Èâàíîâà клàñèрà учàñтíèöè-
те è ïрèñъäè íàгрàäè кàктî ñлеäâà:

А. За идеи за научни и технически екс-
перименти:

Пърâî мÿñтî – Тîмèñлàâ Хрèñтîôîр 
Скàíäàлèеâ îт ÅГ “Д-р Петър Берîí“, гр. 
Êюñтеíäèл

Âтîрî мÿñтî – Петър Бîжèäàрîâ Тîäî-
рîâ, Бîÿí Юлèÿíîâ Йîрäàíîâ è Мàкñèм 
Нèкîлàеâ Дîíчеâ îт НПМГ “Àкàä. Л. Чà-
кàлîâ“, гр. Сîôèÿ 

Третî мÿñтî – Âèктîр Àíтîíîâ Сîтè-
рîâ è Êрàñèмèр Àíтîíîâ Сîтèрîâ îт ПМГ 
“Прîô. Åмàíуèл Èâàíîâ“, гр. Êюñтеíäèл 

Б. За космически модели и макети:
Пърâî мÿñтî – Сâетîñлàâà Стîÿíîâà 

Стîÿíîâà, íà 17 гîäèíè îт СУ “Âàñèл Леâ-
ñкè“, гр. Дулîâî 

Âтîрî мÿñтî – Êàрлà Êрèñтèÿíîâà Стîÿ-
íîâà îт 22 СУ “Г. С. Ðàкîâñкè“, гр. Сîôèÿ 

Третî мÿñтî – Геîргè Èâàйлîâ Èâàíîâ, 
íà 10 гîäèíè îт СУ “Мàкñèм Гîркè“, гр. 
Стàрà Зàгîрà 

В. За графични произведения, създа-
дени с помощта на компютър –рисунки, 
компютърни игри, анимации, уеб-базирани 
творби и други:

Пърâî мÿñтî – Дèмèтър Ðумеíîâ Ôер-
äèíàíäîâ îт Åзèкîâà гèмíàзèÿ “Плîâäèâ“ 

Âтîрî мÿñтî – Терезà Петрîâà Стеôà-
íîâà è Гàбрèелà Петрîâà Стеôàíîâà îт СУ 
“Èâàí Âàзîâ“, гр. Âършеö 

Третî мÿñтî – Лъчезàр Âàñèлеâ Геîргè-
еâ, Йîñèô Сàлтèел, Бîрèñлàâà Нèкîлîâà, 
Âèктîрèÿ Ðуñеâà è Êàлîÿí Пърâàíîâ îт 
134 СУ “Дèмчî Дебелÿíîâ“, гр. Сîôèÿ

Г.  За литературни творби:
Пърâî мÿñтî – Мàртèíà Мàртèí Геîр-

гèеâà îт ПМГ “Àкàä. Èâàí Гюзелеâ“, гр. 
Гàбрîâî 

Âтîрî мÿñтî – Тèíà Âлàäèñлàâîâà Нèкî-
лîâà îт Прîôèлèрàíà гèмíàзèÿ ñ ïреïîäà-
âàíе íà чужäè езèöè – Плеâеí 

Третî мÿñтî – Жàклèí Èâàйлîâà Жекî-
âà îт СУ “Пейî Яâîрîâ“, гр. Чèрïàí 

Д. За рисунка:
Пърâî мÿñтî – Цâетà Дîбреâà Дîбреâà, 

íà 18 гîäèíè îт ППМГ “Нèкîлà Обреш-
кîâ“, гр. Êàзàíлък 

Âтîрî мÿñтî – Йîàí Àлбеíîâ Хубеíîâ, 
íà 18 гîäèíè îт ППМГ “Âàñèл Леâñкè“, 
гр. Смîлÿí 

Третî мÿñтî – Йîрäàíкà Любîмèрîâà 
Дèíчеâà, íà 12 гîäèíè îт СУ “Êлèмеíт 
Охрèäñкè“, гр. Пещерà 
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Тîâà лÿтî â музеÿ îтíîâî ñе ïрîâеäîхà 
тàкà чàкàíèте âàкàíöèîííè äíè! Те бÿхà îр-

гàíèзèрàíè зà äеöàтà межäу 7 è 11 гîäè-
íè. Зà ïîреäеí ïът мàлчугàíèте ще уñетèхà 
àтмîñôерàтà íà любèмîтî учèлèще íà Хàрè 
Пîтър “Хîгуîртñ“. Отíîâî учàñтíèöèте èмàхà 
âъзмîжíîñт äà âлÿзàт â рàзлèчíè рîлè íà 
äетектèâè, èзîбретàтелè, èзñлеäîâàтелè, àртè-
ñтè è музèкàíтè. Зàíèмàíèÿтà ñе ïрîâежäàхà 
îт âèñîкî кâàлèôèöèрàíè музейíè екñïертè, 
кîèтî èмàт бîгàт îïèт â рàбîтàтà ñ äеöà. 

Â ñâîбîäíîтî îт зàíèмàíèÿ âреме äеöàтà 
ñе зàïîзíàхà ñ èгрèте îт äетñтâîтî íà техíè-
те рîäèтелè, бàбè è äÿäîâöè: “äàмà“, “рàзâà-
леí телеôîí“, èгрà íà лàñтèк, крèеíèöà, “крà-
лю-ïîртàлю“; “кàмък-íîжèöà-хàртèÿ“; рàзâèхà 
ôèзèчеñкè умеíèÿ: ñкàчàíе íà âъже, îбръч; 
ñъñтезàíèÿ ïî “âтреíчеíî глеäàíе“, “зàмръз-
âàíкà“ è äр.

Ваканционни дни в  
Националния  
политехнически  
музей

Среä àтрàктèâíèте Семейíè ñъбîтè, кîèтî ñе ïрîâежäàт â музеÿ 
âече ïîчтè 4 гîäèíè, беше тàзè зà безîïàñíîñттà ïî ïътèщàтà. Сïе-
öèàлеí гîñт–лектîр беше ïîлèöейñкèÿт èíñïектîр Мàрèÿ Бîтеâà.

Оñâеí зà îñíîâíèте ïрàâèлà зà äâèжеíèе, тÿ îбърíà ñïеöèàлíî 
âíèмàíèе íà тîâà, че “безîïàñíîñттà íà ïътÿ е ñïîäелеíà îтгîâîр-
íîñт“ è îñâеí ñебе ñè е íеîбхîäèмî äà ïàзèм è äругèте. Ðàзкàзà мíî-
гî èíтереñíè èñтîрèè è äàäе зàбàâíè ïрèмерè зà ïîíÿкîгà ñтрàííèте 
ïрàâèлà зà äâèжеíèе â íÿкîè ñтрàíè ïî ñâетà.

Блàгîäàрèм тè Мàрèÿ! Тîзè урîк беше безöеíеí.

Да пазим децата  
на пътя!

Преäè мàлкî ïîâече îт 3 äеñетèлетèÿ 
е рàзрàбîтеí è ñъзäàäеí  бългàрñкè 
шàх - кîмïютър «Пàртíьîр» (1986 г) - 
ñïеöèàлèзèрàíî мèкрîïрîöеñîрíî уñтрîйñтâî, 
кîетî ïреäñтàâлÿâà âèñîкîкâàлèôèöèрàí 
електрîíеí ïàртíьîр зà èгрà íà шàх. 
Åкñïîíàтът, кîйтî âñе îще рàбîтè, ñе ïàзè 
âъâ ôîíäà íà музеÿ. Чрез íàтèñк íà желàíàтà 
ôèгурà âърху äъñкàтà чîâекът, кîйтî èгрàе, 
мàркèрà ñâîÿ хîä ñ желàíàтà ôèгурà. Тîгàâà 
ñе зàäейñтâà ñлîжеí кîмïютъреí àлгîрèтъм, 
кîйтî ñъñ ñâетлèíеí ñèгíàл зàäàâà äâèжеíèе-
тî, кîетî îтñрещíèÿт èгрàч – кîмïютърът – 
èñкà äà ïреäïрèеме. 
Мîже äà ñе èзбè-
рàт è рàзлèч-
ни нива на 
труäíîñт!

Шах “Партньор“
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ИЗДАНИЕ НА НАÖИÎНАËЕН ПÎËИÒЕÕНИ×ЕÑКИ ÌÓЗЕЙ
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

В рамките на 2017 г. в музея беше представена изложбата 
“Красотата на времето“ – едно от събитията, посветени 
на нашата 60-годишнина. Интересна част от изложбата 
бяха каминните часовници, произведени през XIX 

век. Всички те отговарят на стилистиката на своето време - от една 
страна това е обръщането към неокласическата линия на пиетет 
към Древна Гърция и Рим – бронзови скулптури на древногръцкия 
драматург Аристофан; на римският поет Õораций с Ерато – музата 
на лириката, песента и химна; богинята на лова Диана. Îт друга – 
това са известни личности от модерната епоха като просветителя 
Дени Дидро, художника Рафаело Ñанцио и други.

`
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Изложба “Български 
архитектурен модернизъм. 

Îбразци от 1920-те,  
1930-те, 1940-те“

От  7-мè äî 27-мè ñеïтемâрè â 
екñïîзèöèÿтà íà Нàöèîíàлíèÿ ïîлè-
техíèчеñкè музей беше ïреäñтàâеíà 
ïътуâàщàтà èзлîжбà “Бългàрñкè àр-
хèтектуреí мîäерíèзъм. Обрàзöè îт 
1920-те, 1930-те, 1940-те“.

Нейíèте àâтîрè – Âàñèл Мàкàрè-
íîâ è Теîäîр Êàрàкîлеâ – öелÿт äà 
зàïîзíàÿт ïублèкàтà ñ бîгàтîтî è 
рàзíîîбрàзíî àрхèтектурíî íàñлеä-
ñтâî, кîетî Бългàрèÿ âñе îще ïàзè, 
è äà ïрèïîмíÿт, че гîлÿмà чàñт îт 
íàшèте грàäîâе ñà зàñтрîеíè â ïе-
рèîäà межäу äâете ñâетîâíè âîйíè 
îт тàлàíтлèâè àрхèтектè, тâîрèлè íà 
мíîгî âèñîкî íèâî. Събèтèетî беше 
ñъïрîâîäеíî ñ лекöèÿ ïî темàтà è ñ 
àрхèтектурíà îбèкîлкà èз зíàкîâèте 
îбектè íà мîäерíèзмà â Сîôèÿ.

Зà èзлîжбàтà е íàïрàâеí ïîäбîр 
íà íàä 30 ïреäñтàâèтелíè ñгрàäè îт 
ïерèîäà îт рàзíîîбрàзíè геîгрàôñкè 
меñтà è îт рàзлèчíè тèïîâе - кàктî 
îбщеñтâеíè ñгрàäè, тàкà è чàñтíè 
äîмîâе, èíäуñтрèàлíà àрхèтектурà 
è îбрàзöè îт релèгèîзíàтà àрхèтек-
турà. Преäñтàâеíè ñà ïрèмерè îт 
Сîôèÿ, Пàзàрäжèк, Плîâäèâ, Бàíÿ 
(кàрлîâñкî), Слèâеí, Ямбîл, Хàñкî-
âî, Êàзàíлък, Бургàñ, Âàрíà, Бàлчèк, 
Ðуñе è Гàбрîâî. Текñтîâете ñà íà 
бългàрñкè è íà àíглèйñкè езèк.

Âèзуàлíàтà èäеíтèчíîñт íà èз-
лîжбàтà е 
äелî íà ху-
äîжíèчкàтà 
Деÿ Âълчеâà 
è íà àрхè-
тектà Лю-
бîмèр Пей-
чеâ, à íà-
учíàтà ре-
äàкöèÿ – íà 
ä-р àрх. Лю-
бèíкà Стîè-
лîâà è äîö. 
ä-р Ðужà 
Мàрèíñкà . 
Êîíñултàíт 

ïî ïреâîäà íà àíглèйñкè езèк е Мà-
рèàíà Мелíèшкà (àâтîр íà кíèгàтà 
“Êъщèте гîâîрÿт“). Любîïèтеí àк-
öеíт â екñïîзèöèÿтà е мàкетът íà 
Мîрñкîтî кàзèíî â Бургàñ, èзрàбî-
теí îт àрх. Геîргè Събеâ.

Èзлîжбàтà е чàñт îт ïрîÿâèте, 
ñâързàíè ñ îтбелÿзâàíетî íà 60-гî-
äèшíèíàтà îт ñъзäàâàíетî íà Нàöèî-
íàлíèÿ ïîлèтехíèчеñкè музей. Тÿ е 
îñъщеñтâеíà ñ ôèíàíñîâàтà ïîäкре-
ïà íà Цеíтрàлíèÿ ôîíä зà ñтрàте-
гèчеñкî рàзâèтèе към Нîâ бългàрñкè 
уíèâерñèтет.


