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5 лесни, но полезни  
изобретения

Образователните програми  
в Националния политехнически музей
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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

Изложба
“КИНОТО: 
магия и 
техника“
На 19 декември в експо-

зицията на Националния 
политехнически музей 

(ул. „Опълченска” 66) бе откри-
та временната изложба „Киното: 
магия и техника”, посветена на 
120 годишнината от първата 
кинопрожекция в България.

Изложбата, реализира-
на с финансовата подкрепа 
на Минитерството на културата, 
представя седмото изкуство от 
гледна точка на „машините“ и от 
гледна точка на визуалните сви-
детелства години назад. Тя про-
следява първите стъпки на кино-
то и показва образци на техника-
та, без която магията на киното 
не би била възможна. Интересно 
и любопитно ще бъде за кино-
маните, а и за всички интере-

суващи се 
да научат 
повече и 
да видят на-
гледно, че „мистерията” на лю-
бимото им изкуство е изцяло 
обусловена от постиженията на 
науката и техниката. 

Продължава на стр. 4



Образователните 
програми в Националния 
политехнически музей

От 2015 г. Националният политехнически музей 
радва своите приятели с няколко нови образова-
телни програми. С тях децата вече ще могат да се 
потопят в чудесата на физиката, химията, текстил-
ната технология и музиката.
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Физика. В кабинета по физика по атрактивен 
начин се демонстрират основни закони и явления, 
като опитите са подбрани така, че да показват фи-
зиката в живота на човека. Включени са опити от 
областта на механиката, електростатиката, електри-
чеството, светлината и много други.

Химия. В областта на химията се предлагат 
2 образователни програми според възрастта на ау-



Образователните 
програми в Националния 
политехнически музей

диторията: „Въпроси за любопитковци” за деца от 
предучилищна възраст до IV клас и „Химия за начи-
наещи” за ученици от V до VIII клас.

Текстил. Програмата „Текстилно печатане” за-
познава участниците със занаята „Басмаджийство”, 
който представлява художествено печатане върху 
текстил, което се осъществява посредством  специ-
ални дървени калъпи-щампи.

Музика. В образователната програма „Музика 
и техника” децата на възраст от 7 до 13 години по 
достъпен начин се запознават с някои от елементи-
те на музиката и с някои от полифоничните техники 
като „остинато”, „огледало”, „секвенция” и „рак”. 

Допълнителна и подробна информация можете да 
намерите на официалната страница на Националния 
политехнически музей: www.polytechnicmuseum.org

Триколесният Бенц Моторваген (Benz Patent-
Motorwagen) е първият в света автомобил, 
конструиран да работи с двигател с вътреш-

но горене. Неговият създател е небезизвестният 
немския инженер Карл Бенц (1844-1929). Патен-
това го на 29-ти януари 1886 г., а на 3-ти юли 
го представя на широката общественост на улица 

„Рингщрасе” в 
Манхайм. Пър-
вото по-сериоз-
но пътуване на 
автомобила е 
от Манхайм до 
Пфорцхайм, ко-
гато в началото 
на август същата 
година трикол-
ката изминава 
194-те киломе-
тра между двата 
града, управля-

вана от съпругата на конструктора – Берта Бенц. 
Макет на тази прословута кола можете да видите 
в постоянната експозиция на Националния поли-
технически музей. 

Най-малкият изобрета-
тел е само на 5 го-
дини и е роден във 

Великобритания. Момчето се 
казва Сам Хоган и е най-мла-
дият изобретател в света до 
този момент. Сам създава 
двойна четка, която да по-
могне на баща му да събира 
листа. Малчуганът,    е бил 
само 3-годишен, когато му е хрумнало да създаде 
двойна четка за събиране на по-големите листа 
и по-фини едновременно. След като преминава 
строг процес на патентоване, изобретението сега 
е защитено от всеки, който се опита да си го 
присвои. Бащата на Сам казва, че за момента 
няма планове да разпространи четката на пазара. 
Сам е бил вдъхновен от анимационните изобрета-
тели Уолс, Громит и Арчи от телевизионен сериал. 
Детето споделя, че е гледало как бащата чисти 
падналите листа по двора с четка, след което му 
хрумнала тази идея. „Има две четки защото пър-
вата събира по-големите листа, а втората сортира 
по-малките, които са останали.“ Така обясни пред-
назначението на изобретението си Сам. „Не знам 
дали искам да стана изобретател когато порасна, 
но беше забавно.“, споделя малчуганът.

Но едно е сигурно: наблюдателността и изобре-
тателността вървят ръка за ръка. А тези качества 
са най-характерни за младия, необременен ум, 
какъвто притежава всеки млад човек. Така че огле-
дайте се, може би до вас стои един бъдещ голям 
изобретател. А, може би, си самият ти?

Знаете ли, че...
3



ИЗДАНИЕ НА НАÖИОНАËЕН ÏОËИТЕÕНИ×ЕÑКИ ÌÓЗЕЙ
Ðàбîтíî âреме: îт ïîíеäелíèк äî ñъбîтà 9 – 17 ч.; Ïîчèâеí äеí: íеäелÿ

Çà èíôîрмàöèÿ: Сîôèÿ, ул. “Îïълчеíñкà” 66, тел. 029318 018, 028324 062, 028313 004.
E-mail: polytechnic@abv.bg; www.polytechnicmuseum.org

Грàôèчеí äèзàйí, ïреäïечàт è ïечàт “Àлôà Стàр” ÅÎÎД, alfa_star@mail.bg

Мíîгî чеñтî íèе хîрàтà ñè 
мèñлèм, че âñÿкî èзîбретеíèе е 
ñлîжíî, труäíî зà реàлèзèрàíе, 
че тîзè кîйтî гè е èзмèñлèл е 
геíèй. È â ïîâечетî ñлучàè е 
тîчíî тàкà. Нî èмà èзîбретеíèÿ, 
кîèтî íè èзíеíàäâàт ñъñ ñâîÿтà 
ïрîñтîтà. Дîрè ñè кàзâàме: “Êàк 
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25 декември 1895 г. в Париж-
кото “Гранд кафе” братята Луи 
и Огюст Люмиер демонстрират 
на екран първия кинематографи-

чен филм. Само година 
по-късно на 8 и 11 декем-
ври 1896 г. е осъществена 
първата кинопрожекция 
в София, последвана от 
тази в Русе на 27 февру-
ари 1897 г. 

Изложбата може да 
бъде разгледана до 19 ап-
рил 2017 г. Предвиждат 
се и прожекции на филми 
в експозицията на музея.

Изложба “КИНОТО...
От стр. 1
Датата за откриването не е 

избрана случайно - малко пре-
ди Коледа - тъй като именно на 

Тостер със стъклени стени,  
който дава възможност да се виждат  
филийките и да не се случва прегоряване.

  
но полезни  
изобретения5 лесни,

íе ñе ñетèх è àз?“. Ще âè ïîкà-
жем 5 тàкèâà ïрîñтè, íî ïîлезíè 
èзîбретеíèÿ.  Çà íÿкîè îт тÿх  
äîрè íе ñме ïîäîзèрàлè, че ñà 
íè íужíè, íî кîèтî мîгàт äà ïî-
äîбрÿт мíîгî ежеäíеâèетî íè è 
äà íè ñïеñтÿт äîñтà âреме,  à è 
èíöèäеíтè.

Цип, който мoже да се за-
копчава само с една ръка.

Рамки за 
ъглови 
картини

Поставка за то-
алетна хартия, 
която има   
възможности  
за повече  
от едно  
руло.

Когато стaвате през нощта, с тези 
чехли ще се ориентирате бързо и 
лесно, без да светвате лампа и без 
да се спънете или блъснете в нещо.


