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Ôîíдàöиÿ "Еâðикà“ å ôîíдàöиÿ îò клàси÷åски òип, îсíîâàíà пðåз 1990 гî-
диíà îò дъðжàâíи и îáщåсòâåíи îðгàíизàöии с öåл:
•пîдпîìàгàíå íà дàðîâиòи дåöà и ìлàди хîðà пðи ðåàлизиðàíåòî íà пðîåкòи 
â îáлàсòòà íà íàóкàòà, òåхíикàòà, òåхíîлîгииòå и óпðàâлåíиåòî;

•пîдкðåпà íà ìлàдиòå íîâàòîðи и пðåдпðиåìà÷и;
•ðàзпðîсòðàíåíиå íà íàó÷íи, òåхíи÷åски и икîíîìи÷åски зíàíиÿ;
•пîдпîìàгàíå íà îáó÷åíиåòî и спåöиàлизàöиÿòà, íà ìåждóíàðîдíîòî съòðóд-
íи÷åсòâî â îáлàсòòà íà íàóкàòà и òåхíикàòà и дð.

Фондацията осъществява пет програми:
•Тàлàíòи
•Èíôîðìàöиÿ, издàíиÿ, изÿâи и ìåждóíàðîдíî съòðóдíи÷åсòâî;
•Нàó÷íи изслåдâàíиÿ;
•Нàсъð÷àâàíå íà сòîпàíски иíиöиàòиâи;
•Ðàзâиòиå.
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

писìåíîсò. Êóлòóðíи дåйöи 
îò ðàзли÷íи îáлàсòи пîлó÷и-
хà пðåсòижíиòå îòли÷иÿ зà 
òåхíиÿ пðиíîс â ðàзâиòиåòî 
íà áългàðскàòà кóлòóðà и дó-
хîâíîсò.

"Ñ âðъ÷âàíåòî íà íàгðà-
диòå пîкàзâàìå, ÷å íи иìà, 
÷å кóлòóðàòà â òàзи сòðàíà å 
жиâà и пðîдължàâà дà ðàж-
дà âåлики óìîâå и òàлàíòи“, 
îòáåлÿзà ìиíисòъð Бàíîâ пî 
âðåìå íà òъðжåсòâåíîòî съ-
áиòиå.

Чåсòиòî íà îòли÷åíиòå кî-
лåги!

Заслужено 
признание

Роботът Ñанбот в 
Европейската нощ 

на музеите
Нàöиîíàлíиÿò пîлиòåхíи÷åски ìóзåй сå 

âклю÷и îòíîâî â пîðåдíîòî издàíиå íà 
Еâðîпåйскàòà íîщ íà ìóзåиòå íà 19-òи 

ìàй 2018 г. Ïðåд пîсåòиòåлиòå áåшå пðåдсòàâå-
íà пðåзåíòàöиÿòà “Мигîâå îò Узáåкисòàí - öåí-
òъð íà дðåâíи öиâилизàöии“, с гîсò–лåкòîð иíж. 
Цâÿòкî Êàдийски. 

Ïîсåòиòåлиòå същî ìîжåхà дà íàó÷àò пîâå÷å 
зà ôîòîгðàôскîòî изкóсòâî â спåöиàлíî пðåд-
âидåíî àòåлиå, à същî ìîжåхà дà пðисъсòâàò íà 
“Çàáàâíà ðàзхîдкà из ôизикàòà“ - àòðàкòиâíи 
дåìîíсòðàöии и îпиòи.

íàй-гîлåìиòå îòкðиòиÿ и изîáðåòåíиÿ íà ÷îâå÷åсò-
âîòî - дåлî íà áългàðи. 

Âси÷ки гîсòи áÿхà пîсðåщíàòи и пîлó÷ихà иí-
ôîðìàöиÿ îò сиìпàòи÷íиÿ ðîáîò “Ñàíáîò“ – кîйòî 
ìîжå дà гîâîðи, пåå и òàíöóâà.

Бåзспîðíî зâåздàòà íà âå÷åðòà áå ðîáîòъò Ñàí-
áîò!

Мàлкиÿò ÷àðîâíик íи áå люáåзíî пðåдîсòàâåí îò 
пðåдсòàâиòåлиòå íà "ÑòàòÑîôò Бългàðиÿ" - àíàли-
òи÷íà кîìпàíиÿ с пðåдìåò íà дåйíîсò àíàлиз íà гî-
лåìи ìàсиâи îò дàííи и ðåшàâàíå íà ðàзли÷íи кàз-
óси пîсðåдсòâîì àíàлизà íà дàííи; íåâðîíи ìðåжи; 
изкóсòâåí иíòåлåкò; 3D ðåàлíîсò и ðîáîòикà.

Ìалко 
известно, 

Ïишещата машина “AEGMignon 4“ е про-
извеждана между 1923 и 1934 г. Îсобеното 
при този тип пишеща машина е цилидричната 
сменяема глава. Òя има само два клавиша – 
левият служи за преместване на табулатора, 
а десният – за отпечатване. Êлавишът за от-
печатване на буквите е свързан посредством 
механичен плъзгач със следящия буквите пока-
залец, който от своя страна се плъзга по по-
върхността на вдлъбнатата сменяема буквена 
скала (всичко се извършва ръчно). Няма отде-
лен клавиш за главни и малки букви, а също 
така и за цифрите и индекси. 

Въпреки че на тази машина се пише много 
по-бавно, за времето на производството си 
е голям успех. Немската фирма е изнасяла 
подобни машини за Франция. Õоландия, Вели-
кобритания и дори ÑАЩ повече от 10 години.

но интересно!

Акöåíò â íî-
щòà áåшå пî-
сòåðíàòà излîж-
áà  “Â сâåòà 
íà áългàðскиòå 
îòкðиâàòåли и 
изîáðåòàòåли“ – 
ìîáилíà åкспî-
зиöиÿ, пîсâåòå-
íà íà åдиíи îò 

Фотоколажна 
работилница 
Ïо време на Фотоколажната 

работилница, която се проведе 
на 17-ти март, всички посети-
тели се потопиха в магията на 
стара Ñофия, за да разберат 
повече за емблематични пред-
мети от отминалите векове и 
за да се снимате с тях в спе-
циална дигитална среда. бяха 
използвани експонати от фонда 
на Националния политехниче-
ски музе, като емблематични-
ят Форд модел А, колекцията 
от джобни часовници и други. 
Бяха създадени неповторими 
фотографии, които участниците 
отнесоха за спомен. 

Îрганизатор на събитието 
бяха нашите партньори от Öен-
тър “Алос“, и е част от поре-
дица от такива, случващи се в 
училища, музеи, галерии и не-
типични за културни събития 
пространства в страната.

Нà 21-âи ìàй òàзи гîдиíà зà-
ìåсòíик-диðåкòîðъò íà Нàöиî-
íàлíиÿ пîлиòåхíи÷åски ìóзåй – 
иíж. Ñâåòîзàðà Êàðàðàдåâà, áå 
óдîсòîåíà със пå÷àò íà Цàð Ñи-
ìåîí Âåлики - сðåáъðåí, гðàìîòà 
зà пðиíîс â ðàзâиòиåòî и óòâъð-
ждàâàíåòî íà áългàðскàòà кóлòó-
ðà и íàöиîíàлíà идåíòи÷íîсò и 
пî пîâîд 24 ìàй.

Нà îôиöиàлíàòà öåðåìîíиÿ â 
Нàöиîíàлíà гàлåðиÿ “Дâîðåöà” 
ìиíисòъð Бîил Бàíîâ âðъ÷и гî-
дишíиòå íàгðàди пî слó÷àй 24 
ìàй – Дåí íà áългàðскàòà пðî-
сâåòà и кóлòóðà и íà слàâÿíскàòà 



32

Ïролетно училище: 
“Ñветлина! Êамера! 
Начало!“

На 18 септември беше преми-
ерата на пълнометражния филм 
“105 минути Ñофия - история-
та на града”, дело на екипа на 
студио “Êамен Во“ с режисьори 
Ìилош Ëанджев и Êамен Воде-
ничаров. Ñлед шест успешни се-
зона на поредицата “5 минути 
Ñофия”, този филм представя 
изключително интересен и обек-
тивен прочит на историята на 
нашата Ñтолица от създаването 

– до днес.
Филмът съчетава историческа-

та истина с творческия поглед и 
модерната технологична визия. 
Ñ цялостното си звучене и про-
фесионално изпълнение, филмът 
със сигурност ще има дълъг жи-
вот.

Националният политехнически 
музей е горд, че е част от про-
екта и благодари за тази въз-
можност.

Ïъòóâàщàòà излîжáà íà 
Нàöиîíàлíиÿ пîлиòåхíи-
÷åски ìóзåй "Тåхíикàòà 

ó дîìà пðåз пъðâàòà пîлîâиíà íà 
ХХ âåк" áå пðåдсòàâåíà íà 5-òи 
сåпòåìâðи â гàлåðиÿ "Ïàлàâååâи 
къщи" â Êîпðиâщиöà. 

Èзлîжáàòà å ìîáилíà и âå÷å пî-
âå÷å îò òðи гîдиíи пъòóâà из сòðà-
íàòà със зàáåлåжиòåлåí óспåх. Нà 

"Òехниката у дома 
през първата половина 

на ÕÕ вeк“
3-òи îкòîìâðи 
същàòà излîж-
áà áå îòкðиòà 
и â Ðåгиîíà-
лåí исòîðи-
÷åски ìóзåй – 
Тъðгîâищå.

Ïîсåòиòå -
лиòå óспÿхà 
дà ðàзглåдàò 
îòáлизî îкîлî 
60 óðåди, изпîлзâàíи â хîлà, â 
кóхíÿòà и áàíÿòà îò âðåìåòî, кî-
гàòî åлåкòðи÷åсòâîòî å íàâлизàлî 
â жилищàòà. Èзлîжáàòà пðåдсòà-
âÿ åкспîíàòи, сâъðзàíи с áиòà íà 
áългàðскиòå гðàдîâå пðåз пъðâàòà 
пîлîâиíà íà XX âåк. Ïîдáðàíи сà 
åлåкòðи÷åски и ìåхàíи÷íи óðåди, 
îáîсîáåíи спîðåд óпîòðåáàòà иì 
â åдиí àпàðòàìåíò: âåсòиáюл/дíåâ-

íà/хîл, кóхíÿ, пîддъðжàíå íà дî-
áъð âъíшåí âид, хигиåíàòà â дîìà. 
Акöåíòиðàíî å âъðхó пðîìÿíàòà, 
íàсòъпилà â åжåдíåâиåòî, пðи íà-
âлизàíåòî íà åлåкòðи÷åскиòå óðå-
ди, íåпîзíàòи дî òîзи ìîìåíò, â 
кîíòåксòà íà гðàдскîòî жилищå. 
Êàòî илюсòðàòиâåí ìàòåðиàл сà 
пîдáðàíи ðåклàìи и òåксòîâå îò 
òîгàâàшíàòà пðåсà.

Ñред експонатите на изложбата “Òехниката у дома през 
първата половина на XX век”, със своя дизайн се отличава 
прахосмукачката "Vampyr", произведена през 20-те години 
на XX век от Германската Îбединена електрическа компа-
ния (Allgemeine Elektricitдts-Gesellschaft AG) или AEG. 

Êомпанията е сред пионерите в сферата на продукто-
вия дизайн.

Îт 1907 г. като артистичен консултант за нея работи 
дизайнерът и архитект Ïетер Беренс. Òой се заема със 
задачата да създаде стил на интегрирана корпоративна иден-

тичност и разработва не само 
дизайна на широката гама 
от продукти, но също така 
логото, търговско-експо-
зиционната страте-
гия и архитектур-
ните проекти за тур-
бинната зала и други про-
изводствени здания на AEG. 
Наричан “бащата на индустриалния 
дизайн”, той е първият човек, зани-
маващ се с изготвяне на фирмени 
знаци и реклами с унифициран ди-
зайн. Ñъс своята работа той оказва 
изключително силно влияние върху 
много други индустриални дизайне-
ри и компании като Braun, а така 
също и върху ранното творчество на 
архитектите Ìис ван дер Рое, льо 
Êорбюзие и Гропиус.

Ïрахосмукачка "Вампир“

Îò 02 дî 05 àпðил 2018 г. â 
Нàöиîíàлíиÿ пîлиòåхíи÷åски ìó-
зåй áå îðгàíизиðàíî пðîлåòíî âà-
кàíöиîííî ó÷илищå зà дåöà ìåждó 
7 и 11 гîдиíи, íàсî÷åíî къì âси÷-
ки îíåзи, кîиòî сå иíòåðåсóâàò îò 
сâåòà íà киíîòî и сà люáîпиòíи дà 
íàó÷àò кàк òî÷íî сå пðàâÿò ôилìи-

òå. У÷àсòíиöиòå сå зàпîзíàхà с ис-
òîðиÿòà íà ôилìîпðîизâîдсòâîòî 
и íåгîâîòî ðàзâиòиå, ðàзли÷íиòå 
жàíðîâå и ÷àсòи, кàк сå пðàâÿò 
спåöиàлíиòå åôåкòи, кîиòî òàкà 
íи âпå÷àòлÿâàò и îщå кóп иíòå-
ðåсíи íåщà. Нà пðàкòикà, люáî-
пиòкîâöиòå пðåìиíàхà пðåз òðиòå 
îсíîâíи ôàзи â ðàáîòàòà íà ðåжи-
сьîðиòå: пðåпðîдóкöиÿ; пðîдóкöиÿ 
и пîсò-пðîдóкöиÿ. È íå сàìî òîâà 
– òå сàìи óспÿхà дà съòâîðÿò сâîи 
сîáсòâåíи ôилìîâи пðîдóкöии. 

Ñíиìà÷íиÿò пðîöåс сå ðъкîâîдå-
шå îò Алáåðòî Ñòàйкîâ, зâóкîâиÿò 
àðàíжиìåíò áå дåлî íà Âàсил Мà-
кàðиíîâ, ðàзпðîсòðàíåíиåòî – íà 
Мàдлåí Яíåâà, à àсисòåíò – “ди-
ðåкòîð íà пðîдóкöиÿ“ – áåшå Би-
лÿíà Ïîíзîлîâскà.
Ïîслåдíиÿò дåí áåшå пîсâåòåí 

íà гîлÿìàòà пðåìиåðà - съ÷åòà-
íà с пóкàíки - â киíîсàлîíà íà 
ìóзåÿ, íà кîÿòî дîйдîхà âси÷ки 
áлизки íà ìàлкиòå ôилìîпðîиз-
âîдиòåли.

Рекламата и разпространение-
то на един филм понякога струват 
повече от самото му създаване. В 
пролетното ни училище “Ñветлина! 
Êамера! Начало!", участниците се 
запознаха с някои киноафиши от 
богатия фонд на музея. Ïредста-
вяме Ви един от тях - “Òайната 
на Изабела“ - германска филмова 
продукция от 1940 г. Òой е дело на 
едно от големите имена в българ-
ската живопис – Вера Ëукова. 


