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11 Издание на Националния политехнически музей

НАЦИОНАЛНИЯТ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ
МУЗЕЙ ПРЕДСТАВЯ:

– Изложба “Макети на самолети и хеликоптери,
използвани от селскостопанската авиация в
България и по света”

– Изложба “Деца рисуват Космоса” – детски ри-
сунки от ХІІІ Национален конкурс “Космосът –
настояще и бъдеще на човечеството”, органи-
зиран от фондация “Еврика”

– Балонът на братя Монголфие

Вестник "ТЕХНИТАРЧЕ" е финансово подпомогнат от Фондация "ЕВРИКА"

В БРОЯ:

ЗНАЕТЕ ЛИ?

 Кои са най-важните събития и дати, свързани с
усвояванетона Космоса

ПРИРОДА, НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ:

 Петдесет години, които промениха света – Кирил
Евстатиев

ПО БЪЛГАРСКА СЛЕДА:

 Българският принос в усвояването на Космоса

e-mail: polytechnic@abv.bg; url: http://www.polytechnicmuseum.org

БРОЯТ Е ПОСВЕТЕН НА 50 ГОДИШНИНАТА
ОТ ПОЛЕТА НА ЮРИЙ ГАГАРИН В КОСМОСА

“Един път прекрачили в
океана на звездите,

хората ще продължават
нататък – да постигат

нови знания, да разкриват
нови тайни. Това е нужно
на цялата планета, на

цялото човечество”
Ю.А.Гагарин

През 2011 година се на-
вършват 50 години от полета
на първия човек в Космоса.

Човекът извършил този
подвиг и останал завинаги в
съзнанието и сърцата на хо-
рата е съветският космонавт

ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ, КОИТО ПРОМЕНИХА СВЕТА

Капсулата на космическия кораб “Восток-1”,
Музей на авиацията – Русия

продължава на стр. 2

Юрий Гагарин.
Юрий Гагарин е роден на

9 март 1934 г. в с. Клушино,
Гжатски регион, Смоленска
област. Първите му увлечения
по авиацията са от 1954 г., ко-
гато на 25 октомври посеща-
ва Саратовския аероклуб. За-
вършва с отличие Саратов-
ския техникум през 1955 г.
През юли същата година из-
вършва първия си самостоя-
телен полет на самолет Як-18.
Обучението си в Саратовския
клуб завършва на 10 октом-
ври.

От 27 октомври 1955 г. от-
бива военната си служба в
Чкаловското военно- авиаци-
онно училище „Климент Воро-
шилов“ в град Оренбург, къде-
то се подготвят летци. Завър-
шва училището на 25 октом-
ври 1957 г. и в края на година-
та е зачислен към изтребите-
лен авиационен полк на Се-
верния флот. Подава молба за
включване в групата на космо-
навтите на 9 декември, след
седмица заминава за Москва
за цялостен медицински прег-
лед, където (макар и трудно –
заради  ниския си  ръст) е
одобрен и включен в подгот-
вителната група.

На 3 март 1960 г. със запо-
вед  на главнокомандващия
ВВС Константин Вершинин е
зачислен в групата на космо-
навтите. На 11 март започва
тренировки. Отначало групата
е от 20 млади летци. От тях са
отделени 6, които са подгот-
вяни по програма различна от
останалите. Четири месеца
преди полета за всички е яс-
но, че ще полети именно той.
Първият космонавт е трябва-

ло да стане лицето на съвет-
ската държава, достойно
представящ я пред света. Га-
гарин притежава точно тези
качества и това е определя-
щото при избора му за пър-
вия полет. Последната дума
има Никита Хрушчов, по това
време първи секретар на уп-
равляващата в СССР кому-
нистическа партия - КПСС.



Фондация “Еврика”
е фондация от класи-
чески  тип ,  основана
през 1990 година от дър-
жавни и  обществени
организации с цел:
- подпомагане на да-

ровити деца и млади
хора при реализира-
нето на проекти в об-
ластта на науката,
техниката, техноло-
гиите и управлени-
ето;

- подкрепа на младите
новатори и предпри-
емачи;

- разпространение на
научни, технически
и икономически зна-
ния;

- подпомагане на обу-
чението и специали-
зацията, на между-
народното сътрудни-
чество в областта на
науката и техниката

- и др.

Фондацията осъще-
ствява пет програми:
- Таланти;
- Информация, изда-

ния, изяви и между-
народно сътрудни-
чество;

- Научни изследвания;
- Насърчаване на сто-

пански инициативи;
- Развитие.

За делови контакти:
София 1000,

бул. “Патриарх
Евтимий” 1,
Тел. 981-51-81,

981-37-99,
факс 981-54-83,

e-mail: evrika@einet.bg
www.evrika.org
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продължение от стр. 1

ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ, КОИТО ПРОМЕНИХА
СВЕТА

Когато му показват снимки-
те на първите космонавти,
без колебание той избира
Гагарин.

На 12 април 1961 г. лете-
цът-космонавт Юрий Гагарин
извършва за първи път в чо-
вешката история полет в кос-
моса с космическия кораб-
спътник “Восток-1”. Корабът
има автоматично и ръчно уп-
равление. Стартът е даден в
9 ч. 07 мин. московско време
на космодрума Байконур (Ка-
захстан), когато прозвучава и
знаменитото гагаринско „По-
ехали“. “Восток-1” обикаля
Земята за 1 ч. 48 мин. На ви-
сочина 7 километра Гагарин
катапултира и се приземява
с парашут близо до спускае-
мия апарат, на колхозно по-
ле в Саратовска област. Ра-
диостанциите на всички стра-
ни прекъсват програмите си,
за да съобщят новината. Два
дни по-късно световните ин-
формационни агенции пре-
дават репортажи от тържес-
твеното посрещането на Га-
гарин на Червения площад в
Москва, където го приветстват
хиляди хора.

През май 1961 г. Между-
народната авиационна фе-
дерация (FAI - Fédération
Aéronautique Internationale)
регистрира първият пилоти-
ран космически полет, извър-
шен от гражданина на СССР
майор Юрий Гагарин. От офи-
циалните документи на FAI
следва, че Корабът “Восток-
1” е прелетял 40.868,6 км, с
максимална скорост 28.260
км/час и максимална височи-
на на полета - 327 км. Пос-
ледната цифра е рекорд, ос-
танал и сега за полет с едно-
местен космически кораб.

От 23 май 1961 г. Юрий Га-
гарин е командир на отряда
космонавти. След  полета

усъвършенства своето май-
сторство като летец-космонавт,
ръководи полети в космичес-
ки кораби, взема участие в уче-
нията и тренировките на еки-
пажите от космонавти. През
есента на 1961 г. постъпва във
военновъздушната академия
“Николай Едуардович Жуков-
ски”, за да получи висше обра-
зование. На 20 декември 1963
г. е назначен за заместник-на-
чалник на Центъра за подго-
товка на космонавти. Започва
отново да лети през 1963 г. От
лятото на 1966 г. се подготвя
за нов космически полет.

През тези години СССР за-
почва своя лунна програма.
Един от подготвящите се за
полет до Луната е и Гагарин.
Първият изпитателен полет в
пилотиран вариант е плани-
ран за април 1967 г. За него
се подготвят Владимир Кома-
ров и Юрий Гагарин. Решено
е с кораба да лети Комаров,
за да не се рискува живота на
Гагарин. Всеизвестно е как за-
вършва полетът на Союз-1. На
траурния митинг в памет на
загиналия Комаров, Гагарин
обещава, че космонавтите ще
научат Союз да лети. В края
на краищата така и става. Со-
юз лети и до днес. Но без Га-
гарин. 1968 г. е последна в не-
говия живот. На 17 февруари
той защитава дипломната си
работа в Академия “Жуков-
ски”. Продължава подготовка-
та си за нови полети в космо-
са. Много трудно получава
разрешение за самостоятел-
но пилотиране на самолет. На
27 март 1968 г. е неговият пръв
полет. И последен...

Обстоятелствата около
смъртта на Гагарин и досега
не са напълно известни. Съ-
ществуват редица противоре-
чиви версии за неговата гибел.

А ето и официалната вер-
сия:

Самолетът УТИ МиГ-15, с
Юрий Гагарин и неговият ин-
структор полковник Владимир
Серьогин на борда, се разби-
ва на 27 март 1968 година в
10:31 сутринта в района на се-
ло Новосьолово на 18 км от
град Киржач, Владимирска об-
ласт. Това се случва в условия
на лоша видимост - долната
повърхност на облаците е би-
ла на 300 метра от земята.
Самолетът влиза в свредел.
За да го извадят от него, на

пилотите не достигат няколко
секунди. Гагарин и Серьогин
извършват тренировъчен по-
лет.

След 3 дни светът се про-
щава със своя герой. На тра-
урния митинг Президентът на
Академията на науките на
СССР  М . Келдиш  заявява:
“Подвигът на Гагарин е огро-
мен принос в науката. Той от-
кри нова епоха в историята на
човечеството - начало на по-
летите на човека в Космоса,
път към междупланетни ек-
спедиции...”

След полета на „Восток-1“
Ю. А. Гагарин става най-извес-
тният човек на планетата. За
него пишат всички вестници по
света. В края на април 1961 г.
започва своите задгранични
посещения, които продължа-
ват повече от две години. По-
сещава десетки страни (на 22
май  1961 г. е посрещнат в
България) и се среща с хиля-
ди хора. Крале и президенти,
политически дейци и учени,
артисти и музиканти смятат за
чест да се срещнат с него. Наг-
раждават го с ордени, меда-
ли, дипломи, избран е за по-
четен гражданин на градове
от Европа, Азия, Африка, Се-
верна и Южна Америка. По
време на своите пътешествия
обикаля света три пъти.

От 1966 г. Ю. А. Гагарин е
член на Международната ака-
демия по астронавтика. През
1968 г. международната ави-
ационна федерация учредява
златен медал „Ю. А. Гагарин“
за най-високи достижения в
мирното овладяване на кос-
мическото пространство.

Кирил Евстатиев, уредник
По материали от "Энцикло-

педия "Космонавтика",
Интернет и др.

Юрий Гагарин и
Сергей Корольов

Гагарин – космонавт
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Космическите постиже-
ния на България й отреди-
ха място на една от воде-
щите космически сили в
света през 20 век. Огромен
е приносът на двамата бъл-
гарски  космонавти Георги
Иванов и Александър Алек-
сандров, изключителни са
оригиналните продукти на
българската космическа
апаратура. Повод за гордост
е и това, че България е тре-
тата държава , изпратила
храни в Космоса, след САЩ
и Съветският съюз и първа
в създаване на космически
оранжерии.

Най-вълнуващото съби-
тие в космическата актив-
ност на България в края на
70-те години е подготовката
на научната програма и
стартът на първия българ-
ски космонавт Георги Ива-
нов. Полетът е изключител-
но драматичен - поради пов-
реда на главния двигател не
можа да се осъществи скач-
ването със станцията “Са-
лют” и беше под въпрос зав-
ръщането на самите космо-
навти на Земята! Те проявя-
ват изключително самооб-
ладание и успяват да се за-
върнат благополучно. Едно
от най-значимите научни

БЪЛГАРСКИТЕ КОСМИЧЕСКИ ПОСТИЖЕНИЯ
логия и медицина, микрогра-
витационните технологии. По-
лучени са изключително ин-
тересни нови данни и резул-
тати.

През 1982 г. започна ра-
ботата по  големите косми-
чески проекти “Интербол”2 и
“Космическата оранжерия
СВЕТ”3, чиито научни програ-
ми се осъществяват изключи-
телно успешно чак до 2000 г.,
приключват с уникални науч-
ни резултати и прославят бъл-
гарските учени. Космическа-
та оранжерия СВЕТ е първа-
та в света автоматизирана
система за провеждане на де-
сет годишни експерименти с
растения, в които участваха
много международни екипа-
жи с различни видове култу-
ри. Получени са уникални ре-
зултати в областта на фунда-
менталната гравитационна
биология.

Едно от престижните дос-
тижения на българската нау-
ка е създаването на косми-
ческото меню. Нашата косми-
ческа храна е дело на учени-
те от Института по криобио-
логия и лиофилизация, които
разработват съвременни би-
отехнологии за студено кон-
сервиране и изсушаване на
биологични материали във
вакуум. В резултат на което
водното съдържание у тях се
намалява до равнището от 2
до 5 процента.,т.е. те са суб-
лимирани. В списъка на на-
шите космически  храни  са
включени  кисело  мляко  с
овесено брашно, няколко ви-
да ядки, набор от лиофили-
зирани  плодове  - ягоди ,
ябълки, кайсии, праскови, пъ-
пеш, и други. Българското ме-
ню е адаптирано за четирик-
ратен дневен хранителен ре-
жим - две закуски, обяд и ве-
черя. Характерно за този вид
храни е, че те имат продъл-
жителност на съхранение до
5 години. Те покриват изис-
кванията на организма от хра-

нителни биологични вещес-
тва, като средната стойност
е 3000-3200 ккал.4

Българските учени  са
търсени и желани партньо-
ри и може да се твърди, че
няма голям международен
проект, в който да не са ка-
нени да участват и специа-
листи от България. И сега на
борда на Международната
космическа станция5 се на-
мира създадена у нас апа-
ратура за изследване и кон-
трол на радиационната об-
становка. Възможно  е до
няколко години България да
изведе в орбита собствен
спътник за наблюдение.

Кои са по-важните проек-
ти, в коита участват бъл-
гарските учени в послед-

ните години:

 Проект “Балкансат” –
“Разработка на микрос-
пътникова платформа
за научни изследвания”.
Международен проект
по програмата за акаде-
мичен обмен между
ИКСИ-БАН и ИКИ при АН
на Русия - (2011-2015).

 Проект “Луна-ГЛОБ-РЗ“
- “Радиационно сондира-
не на окололунното
пространство в рамките
на проекта „Луна-Глоб“.
Международен проект
по програмата за акаде-

1 През август 2011 г. се навършват 30 години от извеждане в околоземна орбита на изкуствен спътник на Земята “Интеркосмос 22”
(“България 1300”). Той е първият български спътник, част от научната програма “България-1300” по повод на 1300 години от основаването
на българската държава. Конструиран е от специалистите на Централната лаборатория за космически изследвания към БАН (дн. Институт
за космически изследвания).
2 Международен научен проект за изучаване взаимодействието на магнитосферата на Земята и слънчевия вятър с участиета на учени от
18 държави. Българските учени участваха с експериментите АМЕЙ-2, ИМАП-2 и 3 и УФСИПС.
3 За повече информация вж “Космическа оранжерия” (Таня Иванова и българският принос в космическата биология) - в-к “Технитарче”,
бр.5-6 от 2006 г.
4 В постоянната експозиция на Националния политехнически музей са изложени мостри на космическа храна, произведена в България.
5 Международната космическа станция (МКС) е най-новия и най-скъпо струващия ($100 милиарда) космически проект на човечеството.
Пряко участие в реализирането й взимат американската, руската, европейската, канадската и японската космически агенции. Нейното
построяване започна през 1988 г. и завърши през 2011 г.

постижения изследвания е
програмата”България-1300"1.
Бяха изведени в орбита два
изкуствени спътника на земя-
та с комплекс от българска
научна апаратура (“ИМАП”,
“Емо-5”, “Протон-1”, “АНЕПЕ”,
“Фотон-1” и “АМЕИ”) за измер-
вания на физическите пара-
метри, която нямаше аналог
по същото време.

След тези големи успехи,
наши учени съвместно с уче-
ни от Русия, Франция и Гер-
мания, създават 3 канален
спектрометър ТКС за проек-
та “Вега-2”, който през 1986 г.
изследва Халеевата комета и
сложен видео-спектрометри-
чен и  навигационен ком -
плекс “Фрегат”.

През 1988 г. на борда на
“Союз ТМ-5” към Орбитална-
та станция МИР полетя вто-
рият български космонавт -
Александър Александров. За
този полет е разработена об-
ширна научна програма и съ-
ответен апаратурен комплекс
(включващ апаратите “Пара-
лакс-Загорка, “Люлин”, “Спек-
тър-256”, “Сън”) за изследва-
ния на космическата физика,
дистанционните изследвания
на Земята, космическа био-

Георги Иванов – първият
български космонавт

Александър Александров –
вторият български

космонавт продължава на стр. 4
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мичен обмен между
ИКСИ-БАН и ИМБП при
АН  на Русия - (2011-
2015).

 Проект “Люлин-5”  -
“Изследване на динами-
ката на дозата и потока
в тъканноеквивалентен
фантом на руския сег-
мент на Международна-
та космическа станция

БЪЛГАРСКИТЕ КОСМИЧЕСКИ ПОСТИЖЕНИЯ
продължение от стр. 4

(МКС) по данни от прибо-
ра “Люлин-5” в рамките на
международния експери-
мент “МАТРЁШКА-Р”. Меж-
дународен проект по прог-
рамата за академичен об-
мен между ИКСИ-БАН  и
ИМПБ при АН на Русия -

(2011-2015).
 Проект “Люлин-Фобос” -

“Радиационно сондиране
по трасето Земя-Марс в
рамките на проекта “Фо-
бос-грунт”. Международен
проект по програмата за
академичен обмен между

ИКСИ-БАН и ИМПБ при
АН  на Русия - (2011-
2015).

По материали от
Институт за космически

изследвания към БАН,
Интернет и др.

НАЙ-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ
С УСВОЯВАНЕТО НА КОСМОСА

Векове наред хората са
гледали към птиците и са им
завиждали, че се реят сво-
бодно в небесата. Изучава-
ли  са анатомичната им
структура, с надеждата това
да им помогне, в създаване-
то на средство, с чиято по-
мощ човек може да се издиг-
не във въздуха и да полети.
Хиляди години са правени
безброй опити, конструира-
ни са всевъзможни летател-
ни средства.

За европейската цивили-
зация началото на тези опи-
ти е свързано с древногръц-
кия мит за Дедал и Икар, зат-
ворени от цар Минос на ос-
тров Крит. За да се освобо-
дят от неговото пленничес-
тво, Дедал изобретил и нап-
равил криле, слепени с во-
сък. Въпреки предупрежде-
нието, което отправил баща-
та – да не се приближава към
Слънцето, Икар, въодуше-
вен от осъществената мечта

модели, задвижвани с па-
ра

 1900 г. Полет на първия уп-
равляем летателен апарат
– Дирижабъл LZ1 на граф
Фердинанд Цепелин

 1903 г. Орвил и Уилбър
Райт правят първия устой-
чив и контролиран полет
моторен летателен апарат
– самолет

 1926 г. Робърт Годард кон-
струира първата ракета с
течно гориво

 1930 г. Франк Уитъл, бри-
тански изобретател, изоб-
ретява реактивен двига-
тел.

 1957 г. СССР изстрелва
първия изкуствен спътник
земята – „Спутник 1”.

 1961 г. Полет на първия чо-
век в Космоса – съветски-
ят космонавт Юрий Гага-
рин

 1969 г. американски астро-
навти Нийл Армстронг и
Едуин А. Д. Олдрин млад-

на човека да лети, се добли-
жил до Слънцето и разтопил
крилете си.

Паднал и загинал в море-
то, което и сега носи неговото
име – Икарийско море.

Нека да проследим най-
важните събития и дати от ис-
торията на авиацията и кос-
монавтиката:
 1000 г. пр. н.е в Китай е

изобретено първото хвър-
чило.

 1485-1500 г. Леонардо да
Винчи прави дизайн на ле-
тателни апарати и парашут.

 1670 г. Франческо де Лана
Терзи публикува проект за
въздушен кораб

 1783 г. Братя Монголфие
демонстрират първи полет
на балон с горещ въздух.

 1852 г. Френският инженер
Баптист Анри  Жифард
прави първи полет с пар-
но задвижван дирижабъл

 1896 г. Самюел П. Лангли
успешно проектира летящи

ши, са първите хора, стъ-
пил на Луната.

 1970 г. – Съветският Лу-
ноход 1 е първият апарат
с дистанционно управле-
ние, движещ се по повър-
хността на друго косми-
ческо тяло.

 1971 г. Първа космичес-
ка станция – съветската
Салют 1, е изведена в ор-
бита на Земята.

 1971 г. НАСА изтрелва
Маринер 9 към планета-
та Марс – първият косми-
чески кораб в орбита око-
ло друга планета

 1981 г. Първи пилотиран
полет на космически ко-
раб за многократно из-
ползване – американска-
та совалка “Колумбия
STS 1”

 1998 г. Започва изгражда-
нето в околоземна орби-
та на Международната
космическа станция (за-
вършена в края на 2011 г.).

НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ

София, ул. “Опълченска” 66; Работно време: 9 – 17 ч.; Почивни дни: събота и неделя

За информация: тел. 9318 018, 8324 062, 8313 004. E-mail: polytechnic@abv.bg; www.polytechnicmuseum.org


