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редакционно

РЕДАКЦИОННО
Пътят към звездите

Нобеловата на града по физика за 2019 г. беше присъдена „за принос към
нашето разбиране за еволюцията на Вселената и мястото на Земята в Космо-
са“. Видима Вселена, тъмна материя, тъмна енергия, екзопланети. Физиката
става все по-завладяваща и сякаш все по-изплъзваща се за непосветените.

Стана традиция при обявяване на Нобе-
ловите награди обявяващият да демонс-
трира метафорично темата. Тази година
тъмната  енергия беше кафето,  тъмната
материя – сметаната, а щипката захар –
„Това сме ние, планетите, светът, който
виждаме“.  Миналата  година  лазерната
уловка беше подскачащо топче, поддър-

жано от въздушна струя, още по-отдавна илюстрация на топологична фаза
беше геврекът. Как се е развила нашата Вселена след Големия взрив, самотна
ли е нашата Земя в тази Вселена? Тези въпроси вълнуват всички, не само
учените. Дори съобщението на Нобеловия комитет, предназначено за широ-
ката публика, следва романтично-поетичен маниер. Сякаш не е случайно, че
първата открита екзопланета, подобно на нашата Земя, обикаля около свое
слънце, което носи името Пегас, летящият митологичен кон.

Вселената неохотно споделя своите тайни с нас. В първото издание на
Nature преди 150 години Томас Хъксли (Thomas Huxley), помолен да напише
уводната статия, цитира част от есе, вероятно написано от Гьоте, „чудесна
рапсодия за природата“, което в свободен превод казва следното:

„Природата! Ние сме обхванати и прегърнати от нея – неспособни да
излезем и неспособни да навлезем по-дълбоко. Без покана и без предупрежде-
ние тя ни увлича и ни понася в своя танц, докато се изтощим и паднем от
ръцете ѝ. Тя създава вечно нови форми, това, което е, никога не е било, кое-
то е било, не се завръща – всичко е ново и въпреки това винаги старо“.

Замислено за широка аудитория, днес Nature е мултидисциплинарно на-
учно списание, едно от най-високо ценените научни издания в света. Понас-
тоящем научните списания, където учените публикуват своите резултати са
много. Отдавна е отминало времето, когато обменът на информация е ставал
чрез писма, но е вдъхновяващо да прочетем за научния спор между Рене Де-
карт и неговия ментор и приятел за разпространението на светлината. 

Как върви научното търсене, как носителите на тазгодишната Нобелова
награда са постигнали своите забележителни резултати, се разказва в първа-
та статия на настоящия брой. Не всяко изследване, обаче, води до впечатля-

Светът на физиката 4/2019  293    



редакционно

ващи положителни резултати. Какво се случва, ако резултатите са отрицател-
ни? Такива резултати трудно се приемат за публикуване, тъй като често се
свързват с неправилно поставен проблем и сигнал за ниска компетентност, а
кариерата на един учен зависи от публикационната му активност. А какво се
случва, ако искате да опровергаете собствени или чужди резултати? Може да
се окаже трудно. Приемането на факта, че благодарение на неуспешните мо-
менти в научните изследвания (ако експериментите и анализите са извърше-
ни коректно) можем да научим много, означава да ценим истинското знание.

През настоящата година други учени са направили своите открития не в
света на далечните звезди, както Нобеловите лауреати, а в сърцето на атома.
Изследванията на вътрешната структура на нуклоните с 35-годишна история
са извършени във високотехнологични лаборатории по елементарни части-
ци. Впрочем целият ни живот в днешно време, както никога преди в история-
та, е в зависимост от съвременните технологии. Освен несъмнените предим-
ства, тази зависимост ни излага и на заплахите от редица природни явления
и катаклизми, които могат да имат временно и евентуални световни последс-
твия, като разрушат технологично зависими области и поставят населението
в неблагоприятни условия. Освен  заплахите, запазването на културното ни
наследство зависи от модерните технологии, а те са свързани с напредъка на
физичните знания и умението да бъдат прилагани. 

През  тази година се  навършват 140 години от  рождението  на  Алберт
Айнщайн и 100 години от потвърждаването на изводите от Общата теория на
относителността, когато на 6 ноември 1919 г. Артър Едингтън обявява резул-
татите от експедицията си за наблюдение на пълно слънчево затъмнение в
препълнена зала в Кралското физично дружество и Кралското астрономичес-
ко дружество в Лондон. Това е мигът, в който Айнщайн се превръща в леген-
да. По този повод в настоящия брой е представена книгата „Как виждам све-
та“, която представлява сборник с есета и писма на големият физик и хума-
нист. Ето негови думи за красотата и въздействието на науката и изкуството:
„Най-прекрасното усещане, което човек може да изпита, е усещането за
мистерия. Това е основополагащата емоция, която се крие в люлката на из-
куството и истинската наука...“.

Сашка Александрова
главен редактор на „Светът на физиката“
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АСТРОНОМИ С НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ПО ФИЗИКА 
ЗА 2019 г.

Валентин Иванов, Петко Недялков

В началото на октомври 2019 г. Нобеловият комитет обяви лауреатите на
наградата по физика – тя бе поделена между канадско-американския астро-
физик теоретик Джеймс Пийбълс от Принстън за неговите приноси в космо-
логията и двама швейцарски астрономи наблюдатели – Мишел Майор и Ди-
дие Кело от Женева, за първата открита планета извън Слънчевата система
около звезда от слънчев тип – 51 Peg. 

Пийбълс дава общоприетата днес интерпрета-
ция на наблюдавания космичен микровълнов фон,
едно от трите главни наблюдателни доказателства в
подкрепа на теорията за Големия взрив. Той е сред
създателите на теорията на първичния нуклеосин-
тез,  започнал  секунди  след  началото  на  Големия
взрив,  когато се образуват повечето от наличните
днес хелий и литий. Пийбълс е и пионер на теория-
та за едромащабната структура на Вселената, която
обяснява как са се образували куповете и свръхку-
повете от галактики. Негова заслуга е описването
на  зависимостта  на  температурните  вариации  на
космичния микровълнов фон като функция от ъгло-
вото отстояние между две точки от небесната сфера
с помощта на корелационна функция. На него при-
надлежат основни открития в динамиката на галак-

тиките – заедно с Джеръми Острайкър те формулират през 1973 г. критерий
за стабилност на галактиките, който носи техните имена. Списъкът от пости-
женията му може да бъде продължен.

Но изследванията на Пийбълс са абстрактна математика, трудно разбира-
ема дори за специалистите и почти напълно чужда на неспециалистите.

За разлика от него, Майор и Кело откриват екзопланета (така се наричат
планетите извън Слънчевата система) – нещо, за което всеки, който е виждал
снимка на Земята от Космоса, има интуитивна представа. 

Пълната версия на статията можете да прочетете в хартиения вари-
ант на списанието. 
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в Канада през 1935 г.

През 1962 г. защитава
дисертация в Принстън,
където работи до днес
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ЛАЗЕРНИ МЕТОДИ ПРИ РЕСТАВРАЦИЯ И 
КОНСЕРВАЦИЯ НА КАВАЛЕТНА ЖИВОПИС

(част II)

Мариана Кънева

В първата част на студията бяха разгледани различни аналитични спект-
роскопични техники с използване на лазери за възбуждане на спектрите на
пигменти,  свързватели и др.  компоненти на  живописните слоеве.  Втората
част е посветена на интерферометрично-холографските методи за структу-
рен анализ (ширография, Доплерова виброметрия, томография) и на сензо-
рите за микроклимат. 

4.  Интерферометричнo-холографски методи.  ХLIIолографска интерфе-
рометрия

Холографията  и  холографската  интерферометрия са  сравнително  нови
средства за реставраторите и учените, които се занимават с проблемите на
консервацията, и се използват за визуализиране на структурни и механични
нееднородности в обема на картините. Тези нехомогенности могат да са от
съществено значение за повреждане на картината и могат да са следствие от
различни процеси на деградация, причинени от параметри на околната сре-
да, транспортиране, третиране, както и от различни методи за реставрация и
консервация. Холографската технология се основава на изследване на отра-
жението на лазерни лъчи от повърхността на обекта, поради което не е необ-
ходимо да се мести картината или да се извършва подготовка на повърхност-
та, така че методите, които тя предлага, могат да се разглеждат като недест-
руктивни, безконтактни и неинвазивни. Лазерната интерферометрия и холо-
графия са високочувствителни методи и могат да се използват успешно и в
областта на консервацията на историческо и културно наследство за възста-
новяване на 3D структурата на изследвания обект и за изучаване на деформа-
циите му при възникване на механични напрежения.

Методът за визуализиране на структура се основава на разлика в оптич-
ните пътища (а оттам и фазова разлика) на лъчите, отразени от изследваната
повърхност. Получената след интерференцията на лъчите картина се регист-
рира оптично (фотоплака) или цифрово (CCD) и декодира структурата на из-
следвания обект (състоянието на картината, подлежаща на реставрация). 

Пълната версия на статията можете да прочетете в хартиения вари-
ант на списанието.
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ФИЗИЦИТЕ РЕШИХLIIА 35-ГОДИШНА ЗАГАДКА, 
СКРИТА В АТОМНОТО ЯДРО

Ана Георгиева

Абстракт: През 1983 г. е открито, че вътрешната структура на нуклона –
протон или неутрон, в празно пространство е различна от структурата му, ко-
гато се намира в атомното ядро. Въпреки активната теоретична и експери-
ментална работа, причината за тази промяна остава неясна. Тази година в
статия, публикувана в списание „Природа“ (Nature) [1], колаборацията CLAS
[2] представя доказателства, които изясняват този дълго съществуващ проб-
лем. В статията се предлага обяснение на това явление, което ще доведе до
важни следствия за ядрената физика [3]. След 35 години физиците предлагат
решение на този проблем. 

Развитието на ядрената физика започва с изследванията на Ърнест Ръ-
дърфорд (Ernest Rutherford),  чиито експерименти в началото на 1900 г. по
разсейването от материята на α-частици (хелиеви ядра) показват наличието
на компактна, плътна сърцевина в центъра на атома1. Оттогава физиците ра-
ботят активно върху структурата на атомното ядро и динамиката на съставя-
щите го частици. Аналогично, след откриването през късните шестдесет го-
дини на миналия век, че нуклоните – протони и неутрони, също имат вът-
решна структура от частици,  наречени кварки2, интензивна работа се фоку-
сира върху изследването на тази основна, по-дълбоко скрита структура на
ядрото. 

В продължение на десетилетия се счита, че нуклоните в ядрото са струк-
турно независими един от друг и се влияят съществено от средното ядрено
поле, възникващо в резултат на взаимодействията помежду им. Въпреки това
постоянно възниква въпросът, дали нуклоните се променят, когато са вътре в
ядрото, т.е. дали тяхната структура е различна от тази на свободните нукло-
ни. През 1983 г. изненадващо откритие на  Европейската мюонна колабора-
ция (ЕМК) (European Muon Collaboration – EMC)3 в Лабораторията по физи-
ка на частиците в ЦЕРН (CERN) близо да Женева, Швейцария, представя до-
казателства за съществуването на такава модификация. 

Пълната версия на статията можете да прочетете в хартиения вари-
ант на списанието.

1https://www.livescience.com/37206-atom-definition.html 
2https://www.livescience.com/64687-why-top-quark-so-heavy.html
3https://en.wikipedia.org/wiki/European_Muon_Collaboration
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ДЕКАРТ, БЕКМАН И МИГНОВЕНОТО 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СВЕТЛИНАТА

По-долу публикуваме писмо на Рене Декарт (1596 – 1650) до Исаак Бек-
ман (1588 – 1637), което е част от дискусия между двамата относно разпро-
странението на светлината. Бекман е един от пионерите на научната револю-
ция на XVII в., макар и по-неизвестен от Галилей, Кеплер и Декарт. Той е се-
дем години по-възрастен от Декарт и в първите години на познанството им
го въвежда в „корпускулярната философия“, т.е. в един подход към природ-
ните явления, който се основава на представянето им като резултат от движе-
нието и сблъсъка на микроскопични частици, при който те си предават дви-
жение. 

Според разказа на А. Байе, първия биограф на
Декарт, неговото приятелство с Бекман започва по
следния начин. През 1618 г. Декарт се намира в хо-
ландския  град  Бреда  като  офицер  от  армията  на
Мориц Орански. По онова време той още не знае
холандски и, попаднал на афиш с някаква матема-
тическа задача, моли един от минувачите да му я
преведе.  Минувачът  е  Бекман,  той  му  превежда
текста на латински, но поставя условие младежът
да реши задачата, нещо с което той се справя ус-
пешно [1]. 

Следва  период  на  усилено  общуване  между
двамата,  при което Бекман,  както изглежда,  е  поставял на Декарт задачи,
изискващи приложение на неговите математически умения. Така под ръко-
водството на Бекман, чиято математическа компетентност е по-слаба, двама-
та съвместно прилагат корпускулярния подход [2].

По-късно (1630 г.) Декарт, вече придобил авторитет в интелектуалните
кръгове, реагира остро на твърденията на Бекман, че последният го е учил на
нещо и му изпраща едно доста обидно писмо [3]. Как са се развили по-ната-
тък отношенията им не се знае, но писмото по-долу свидетелства, че към
1634 г. конфликтът поне донякъде е изгладен и двамата отново обсъждат на-
учни въпроси.

В концепцията на Декарт, изложена в Светът [4], светлината е предста-
вена не като поток от частици, а като предаване на натиск, което се извършва
мигновено

Пълната версия на статията можете да прочетете в хартиения вари-
ант на списанието.

Светът на физиката 4/2019  331    

Рене Декарт 



СПИСАНИЕ „СВЕТЪТ НА ФИЗИКАТА“
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Списанието „Светът на физиката“

е издание на Съюза на физиците в България, което публикува
оригинални и обзорни статии във всички области от физиката.

ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ САЙТ
wop.phys.uni-sofia.bg 

АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонамент за 1 година (4 броя) – 20 лв. За членове на СФБ – 16 лв. 

За ученици, студенти и пенсионери – 10 лв. 
Ако желаете да се абонирате, пишете на worldofphysics@abv.bg

Цена за 1 книжка – 5 лв.

СТАНЕТЕ НАШИ АВТОРИ
Може да изпращате статии за публикуване в списанието като прикачени

файлове на същия адрес.

Броевете на списанието можете да намерите на сайта ни
wop.phys.uni-sofia.bg

и на адрес:

Съюз на физиците в България, Физически факултет
СУ „Св. Климент Охридски“

бул. „Джеймс Баучер“ 5, София 1164
Тел. + 359 2 62 76 60, е-mail: upb@phys.uni-sofia.bg,

както и по време на ежемесечната ни лектория 
„Светът на физиката на живо“ 
в Софийска градска библиотека

 338  Светът на физиката 4/2019   

mailto:worldofphysics@abv.bg
mailto:upb@phys.uni-sofia.bg
mailto:worldofphysics@abv.bg
mailto:worldofphysics@abv.bg
mailto:worldofphysics@abv.bg


научни новини

ЛЕКЦИЯ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ЦЕРН ВЪВ
ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ

УНИВЕРСИТЕТ
  
 
На 21 ноември 2019 г. Генералният директор на Европейския център за

ядрени изследвания (ЦЕРН) д-р Фабиола Джианоти изнесе във Физическия
факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ лекция на те-
ма „Research (and much more ...) at CERN“Research (and much more ...) at CERN“. Посещението бе по повод 20-ата
годишнина от приемането на България за официален член на тази организа-
ция.

В лекцията си д-р Фабиола Джианоти представи ЦЕРН и научните из-
следвания, провеждани в него, като се спря също така и на българското учас-
тие.

Европейският център за ядрени изследвания е създаден през 1954 г. с цел
да се обединят усилията на европейските страни в изследванията на елемен-
тарните частици, съставящи материята, и силите, отговарящи за техните вза-
имодействия.

Пълната версия на статията можете да прочетете в хартиения вари-
ант на списанието.
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юбилей

100-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА ПРЕПОДАВАТЕЛКАТА ПО
ФИЗИКА РОСИНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА

На 2 юли 2019 г. със скромно тържество в дома ѝ беше отбелязан 100-го-
дишният юбилей на дългогодишната учителка по физика Росина Петкова, на
което  беше  прочетен  и  приветствен  адрес  от  акад.  Александър  Петров  –
председател на Съюза на физиците в България. 

Заобиколена от роднини, приятели и свои ученици, родената преди 100
години в гр. Казанлък в семейство на учители, Росина Петкова сподели с
гостите си спомени за най-прекрасните си години – тези, в които е учила и
преподавала физика. През 1937 г. се записва за студентка по физика в Со-
фийския университет. Разказва, че по това време студентите физици и мате-
матици са слушали заедно лекции по основополагащи дисциплини за тези
два клона на науката при университетските професори от Физико-математи-
ческото отделение на първото Висше училище в България. Някои от тях са
били с придобита световна известност по времето, когато са специализирали
в университетите на Европа. Отива да учи физика в Австрия, но със съжале-
ние отбелязва, че поради военните действия се е наложило да прекъсне след-
ването си там.

След завръщането си в България продължава следването си във Физико-
математическия факултет. Била е от първите студенти на завърналата се за да
преподава в  България млада и ентусиазирана специалистка в  областта  на
атомната физика и радиоактивността и първата жена – хабилитиран препода-
вател в Софийския университет, проф. Елисавета Карамихайлова. 

Пълната версия на статията можете да прочетете в хартиения вари-
ант на списанието.
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дискусия

НЕГАТИВНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОТРИЦАТЕЛНИТЕ
НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ: ДИСКУСИЯ ЗА

ПРОТИВОРЕЧИЕТО МЕЖДУ НАУЧНАТА ЦЕННОСТ И
НАУЧНАТА КУЛТУРА

„Това, което ни води до неприятности, не е това което не знаем,
а това, което със сигурност знаем, че не е така“.

Марк Твен

Науката често се свързва с романтичната представа за безупречна систе-
ма от събиране на знания и учени, които работят заедно в методичното тър-
сене на отговори. В действителност това не винаги е така. Когато отговорите
са положителни, тогава резултатите се разгласяват веднага. Но какво става,
когато се получават резултати, подкрепящи нулевата хипотеза, като не дават
определени резултати или не се вписват в текущото научно мислене? В тази
статия се дискутират някои проблеми, свързани с предубежденията около та-
къв вид публикации и трудността да се оповестяват отрицателни резултати.
Негативните резултати са ценна част от научната литература, защото при-
нуждава по-критично да прегледаме и оценим нашето мислене, както и ни
насочват към обективност на знанието.

Въздействието на отрицателните открития
Върху учените се прилага все повече натиск да подбират изследовател-

ски проблеми, водещи до значими резултати. В много случаи това предизви-
кателство кара учените да следват пътища в своите изследвания, които не е
задължително да бъдат логични или да произхождат от някаква хипотеза. Из-
глежда, че вместо да подходят систематично към изследвания проблем, из-
следователите са подтикнати да ползват нелинейни методи на изследване в
търсенето си на значимост. За много от тях, които могат да си позволят този
лукс, се знае, че скриват отрицателните си резултати („ефект на чекмедже-
то“ – the „Research (and much more ...) at CERN“file-drawer“ effect) и се фокусират върху своите положителни изво-
ди [1]. Това поведение вероятно произтича от вечно растящите изисквания
към учените: повече статии с голяма степен на цитиране, за да се спечелят
финансови средства, които да поддържат техните изследвания, да се издигат
в кариерата и да повишават доходите си. 

Пълната версия на статията можете да прочетете в хартиения вари-
ант на списанието.
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съюзен живот

ТЕМАТИКА НА НАЦИОНАЛНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА,

организирани от Съюза на физиците в България и МОН
 
 
Националните конференции се провеждат след разделянето на физико-

математическото дружество през 1971 г. и отделянето на Дружеството на фи-
зиците в България, от 1989 г. – Съюз на физиците в България. Неизменно от
1973 г. техни организатори са СФБ (ДФБ) и МОН, като в отделни години към
тях са се присъединявали и общини от местата, където са провеждани кон-
ференциите,  а  също –  различни други  институции (според  тематиката  на
конференцията). Финансирането е осигурявано от МОН (като изключим ня-
колко конференции), СФБ, общините, спонсори и от такси на участниците.

Тематиката на ежегодните конференции се определя в резултат от диску-
сии в Управителния съвет на СФБ и се съгласува с МОН. Както се вижда от
приложения списък, тя е посветена на актуални и общи проблеми на образо-
ванието по физика в средните училища и в университетите. Обикновено кон-
ференциите провеждат пленарни заседания и секционни заседания с две ос-
новни насоки: образованието по физика в средните училища и образование-
то по физика в университетите.  От около две десетилетия конференциите
включват и младежки сесии с тематика, близка до тематиката на конферен-
цията. Националните организационни комитети на конференциите се стре-
мят да осигурят и демонстрации на атрактивни явления и учебни експери-
менти. В програмата на конференциите се включват и популярни лекции за
по-широк кръг слушатели, една от които е посветена на обекта и носителите
на Нобелова награда по физика за предходната година.

Ежегодните конференции по въпроси на образованието по физика съста-
вят важна и полезна част от дейността на СФБ и цялата колегия от физици. 

Списанието „Светът на физиката“ публикува информация за конферен-
цията, приетата резолюция, доклади от интерес за физичната колегия и за
по-широка аудитория, както и доклади от млади автори, представени на Мла-
дежката научна сесия и есета, наградени в рамките на Националния конкурс
за есета за ученици и студенти по избрана от УС тема.

Пълната версия на статията можете да прочетете в хартиения вари-
ант на списанието.
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ПРИЛОЖНА ФИЗИКА И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ –
МОДЕРНАТА СПЕЦИАЛНОСТ

В рамките на кандидатстудентската кампания 2020 Техническият уни-
верситет – София представя специалността „Приложна физика и компютър-
но моделиране“. 

През 2018 г. в ТУ – София, в професионалното направление „Общо ин-
женерство“, е открита бакалавърска специалност „Приложна физика и ком-
пютърно моделиране“, наследник на съществуващата бакалавърска специал-
ност „Инженерна физика“. Специалността „Приложна физика и компютърно
моделиране“ е насочена към задълбочено изучаване на физичната същност
на процесите и явленията, чрез които се развиват и реализират модерните
фотонни, лазерни, оптични, електронни и нанотехнологии и други области
на съвременната техника. Друга основна насока на специалността са компю-
търното моделиране и симулации, които в наши дни заместват много от скъ-
пите физични експерименти, и същевременно позволяват да се получи необ-
ходимата за дадена технология информация за свойствата на изследваните
обекти и системи и процесите, протичащи в тях. Обучаващите се в специал-
ността усвояват използването на компютърни технологии и професионални
софтуерни продукти от високо ниво за решаването на практически задачи с
инженерно приложение. Обучението включва и задължителния комплекс от
инженерни, езикови, икономически и бизнес знания и умения, нужни за ус-
пешна реализация в индустрията.
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2019

Специалността  „Приложна физика и  компютърно моделиране“  има  за
цел подготвянето на специалисти, които да са свързващо звено между фунда-
менталните знания, научните разработки, компютърното моделиране и симу-
лации и индустриалните им приложения.  Такива специалисти имат важна
роля в прилагането на иновации и най-нови научни постижения. 

Комплексният подход при обучението в предлаганата специалност оси-
гурява на завършилите бакалаври по-голяма мобилност, адаптивност, кари-
ерно развитие и възможност успешно да се впишат в съвременните изисква-
ния на пазарната среда за развитие на индустрията.

Завършилите инженер-физици от специалност „Приложна физика и ком-
пютърно моделиране“ са  подготвени да  се реализират като конструктори,
специалисти по проектиране, разработване и експлоатация на продукти във
високотехнологични компании в областта на оптичните технологии, фотони-
ката, лазерната техника, материалообработването и микромашинните техно-
логии, световодните комуникационни системи и прибори, на микро- и нано-
технологиите за електронни и оптоелектронни прибори.

Подходящо място за приложение на получените знания и умения може
да бъде изследователска работа в институтите на БАН и в университетите,
както и позиции на преподаватели в университети, търговски представители
или дистрибутори на техника, представители на фирми, занимаващи се с ин-
женерингова дейност.

Повече информация: http://phys.tu-sofia.bg
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наука и общество

ЗАПЛАХLIIИ ЗА НАШЕТО ОЦЕЛЯВАНЕ ОТ ПРИРОДАТА И
МОДЕРНИТЕ ТЕХLIIНОЛОГИИ

Питър Д. Таунсенд, Таня Цветкова

В България, както и в много други развити страни, сме изцяло зависими
от редица технологии за осигуряването ни с комуникации, електричество,
водоснабдяване, болнична инфраструктура и всякакви други удобства, които
асоциираме с понятието развита страна. Никоя нация не изглежда перфект-
на, като недостатъците и слабостите могат да бъдат добре очертани, но се
различават при всеки отделен случай. И все пак обикновено предполагаме,
че освен при заплаха от военни или терористични действия, се намираме в
сравнително стабилна ситуация, която би могла дори още повече да се по-
добрява. Много рядко бихме разглеждали възможността за тотален колапс на
всички наши удобства при единично катастрофално събитие.

Съществуват, разбира се, много примери за разрушителни природни яв-
ления,  които са извън нашия контрол. Възможностите включват случайни
метеоритни сблъсъци от по-голям мащаб, тъй като съществува постоянен по-
ток от малки метеорити (много тонове от малки техни представители дости-
гат ежедневно Земята). Те имат предимно локален ефект и минават незабеля-
зано, а дори скорошните примери от Челябинск през 2013 г., или по-големи-
ят сблъсък в Тунгуската тундра, Сибир, през 1908 г., са предизвикали огра-
ничени разрушителни последствия. Изключително редки събития на наисти-
на големи метеоритни сблъсъци са се случвали в миналото, но те са обичай-
но веднъж на петстотин хиляди години. Свидетелства за такива събития са
съществуващи масивни кратери, като този в полуостров Юкатан в Мексико,
причинен от метеоритен сблъсък отпреди 65 милиона години, който е пре-
дизвикал климатични промени,  довели до унищожението на  динозаврите.
Статистиката за такива екстремни сблъсъци може и да не е пълна, тъй като
почти 70% от повърхността на Земята е вода и поради това големи метеорит-
ни сблъсъци може и да не оставят следи във вид на кратери. За нас такива
събития са много редки и не от съществено значение, защото дори и да се
случат не бихме могли да сторим нищо, тъй като те биха били глобално раз-
рушителни и извън възможностите ни за планиране на предотвратяването
им.

Пълната  версия  на  статията  можете  да  прочетете  в  хартиения
вариант на списанието.
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наука и общество

СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ
ОТ 11-тия МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „НАУКА НА

СЦЕНАТА“ В ПОРТУГАЛИЯ

Радка Костадинова

Абстракт: След участието на българската делегация в 11-тия Междуна-
роден фестивал „Наука на сцената“ в Португалия с удовлетворение споде-
ляме резултатите от нашето представяне, впечатленията на участниците от
фестивала и споделения опит с 450 учители по природни науки. Надяваме се
да заинтересуваме и вдъхновим българските STEM (Science, Technology, En-
gineering and Mathematics) учители от всички степени на образованието, за
да се включат в националните и международни събития, организирани от
програмата „Наука на сцената“. 

От 31 октомври до 3 ноември 2019 г. в Кашкайш, Португалия, си дадоха
среща, STEM  науките, дигитализацията и високите технологии чрез учите-
лите от Европа, заедно с колеги и от други континенти. Изпратени от Нацио-
налните комисии на страните си, тези преподаватели участваха със своите
разработки, представяха проектите си, методи и идеи за реализиране и ги об-
меняха, комуникирайки помежду си. Всичко това се реализира на 11-тия Ев-
ропейски фестивал „Наука на сцената – 2019“, на който домакин беше Пору-
галия в сътрудничество с Европейската програма „Наука на сцената“.

Във фестивала взеха участие около 450 учители не само от Европа, но и
от Канада, страни от Северна и Южна Африка, Беларус, Украйна, Казахстан,
Китай – общо 36 страни от света! Всеки участваше с мисията да сподели
състоянието на образованието в страната си, да се запознае с проектите на
другите страни, да получи максимални впечатления и знания в обмена на ин-
формация. 

България участва с 9 учители, определени от журито на Националния
фестивал  „Наука  на  сцената  7“  (http://sons-bg.org/_SOS_7/index.html)  в  гр.
Севлиево. 

Пълната версия на статията можете да прочетете в хартиения вари-
ант на списанието.
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любопитно

ЗАЩО ЛЕДЪТ Е ХLIIЛЪЗГАВ?

Смяташе се, че се знае защо ледът е хлъзгав, но нови изследвания подне-
соха изненади. Отговорът се крие в слоя вода, който се образува поради три-
ене – слой, който е много по-тънък от очакваното и много по-вискозен от
обичайната вода.

„Хлъзгавият“ характер на леда обик-
новено  се  приписва  на  образуването  на
тънък слой течна вода, генерирана от три-
ене, което например позволява на скейтър
да  „сърфира“  върху  този  течен  филм.
Свойствата на този тънък слой вода нико-
га не са били измервани: дебелината му
остава до голяма степен неизвестна, дока-
то неговите свойства, а дори и самото му

съществуване, са обект на дискусия. Нещо повече, тъй като течната вода е
слаба смазка, как този течен слой може да намали триенето и да направи ле-
да хлъзгав?

За да разрешат този парадокс, изсле-
дователи  от  Laboratoire  de  physique  de
l'ENS (CNRS/ENS-PSL/Sorbonne  Univer-
sité/Université de Paris), в сътрудничест-
во  с  екип  от  Laboratoire  d'hidrodyna-
mique (LadHyX,  CNRS/École  polytech-
nique),  разработват устройство,  оборуд-
вано с камертон – подобен на използва-
ния в музиката, който може да „чуе“ си-

лите, които действат при плъзгане по леда със забележителна точност. Въп-
реки размерите на инструмента,  който е около няколко сантиметра,  той е
достатъчно чувствителен за изследване на леда и за анализиране на свой-
ствата на триенето в нанометричен мащаб.

Благодарение на уникалното устройство, учените успяват за първи път
ясно да демонстрират, че триенето наистина генерира слоя от течна вода. То-
зи слой обаче показа редица изненади: дебелината му е няколко стотин нано-
метра до микрон или една стотна от дебелината на косъм от коса. Така той се
оказва  много  по-тънък,  отколкото се  предполага  от  теоретичните  оценки.
Още по-неочаквано този слой изобщо не е „проста вода“, а се състои от вода,
която е вискозна колкото масло, със сложни високоеластични свойства. 

Пълната версия на статията можете да прочетете в хартиения вари-
ант на списанието.
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годишнина

СПИСАНИЕ NATURE ЧЕСТВА 150 ГОДИНИ

На 4 ноември 1869 г. излиза първият брой на списание Nature [1]. Целта
е да съобщава новините за най-новите открития и изобретения както на уче-
ните, така и на обществеността. Това е амбициозно начинание, което изисква
интелектуална смелост и е свързано  комерсиален риск. Понастоящем, след
150-годишна история  Nature е мултидисциплинарно научно списание, едно
от най-високо ценените научни издания в света.

Въпреки че списанието е замислено за широка аудитория, учените скоро
го оценяват, защото им позволява бързо да съобщят своите открития. Сед-
мичният график на Nature предлага по-бързо публикуване в сравнение с дъл-
гите процедури на научните списания. С разрастването на университетите
все повече „писма до редактора“ от учени започват да пристигат в офисите
на Nature в Лондон. Списанието се превръща в място за публикуване на отк-
рития, неговите автори също стават и негови читатели, и така служи на уче-
ните и на обществото. 

Въпреки че учените, занимаващи се с научни изследвания, са основната
аудитория за списанието, резюметата и придружаващите статии имат за цел
да направят много от най-важните статии разбираеми за учените в други об-
ласти и за образованата общественост.

Основателите едва ли са предполагали,  че след 150 години  Nature ще
публикува повече от 850 научни труда и 3000 статии с новини, мнения и ана-
лизи и ще достига до около 4 милиона читатели онлайн всеки месец. 

Пълната версия на статията можете да прочетете в хартиения вари-
ант на списанието.
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ГОДИШНА НАГРАДА 
„ПРОФ. Д-Р ЕЛИСАВЕТА КАРАМИХLIIАЙЛОВА“1

Наградата е учредена от Гамаконсулт ЕООД през 2017 г. в рамките на
конкурса „Уреди за кабинета по физика“, провеждан от Софийския клон на
Съюза на физиците в България, обичайно през месец юни, в сградата на
Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Стойност на наградата: 700 лв.

Наградата е за изработка на уред, методика, опит, нагледно помагало и др.
(без компютърни симулации), демонстриращи явление от областта на 

атомната и ядрената физика и/или тяхно приложение.

Наградата е ежегодна и се присъжда от жури, определено от Софийския
клон на Съюза на физиците в България. Присъжда се най-много на двама
индивидуални участника или на два колектива, като едната половина може
да бъде разделена още на две. 

Условията за участие са описани на сайта на Софийския клон на Съю-
за на физиците в България:

https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/konkurs-uredi-
za-kabineta-po-fizika 

1Професор Е. Карамихайлова е първият български атомен физик – нейна е първата
публикация по ядрена физика на български език „Върху твърдите гама-лъчи на актиниева-
та серия“, 1939 г.

Завършила е Виенския университет, където е защитила титлата „доктор по филосо-
фия“. Работи в Радиевия институт – Виена, колежа Гиртън на Кеймбриджкия университет
и Кавендишката лаборатория, където защитава научната титла Magister Atribus.

От 1939 г. проф. Карамихайлова е редовен доцент в Катедрата по опитна физика на
Софийския университет. Чете лекции по атомна физика, спектрален анализ, луминесцен-
ция, ядрена физика и радиоактивност. През 1945 г. оглавява новосъздадената катедра „Яд-
рена физика“. 

От 1955 г. до смъртта си (1968 г.) тя ръководи секция „Радиоактивност и ядрена спект-
роскопия“ във Физическия институт на БАН.

Основните научни интереси на проф. Карамихайлова при работата ѝ в България са в
областта на природната радиоактивност, техногенните радиоактивни замърсявания и ради-
ационната защита.
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книгопис

СВЕТЪТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕДИН ГЕНИЙ
 

Мариана Кънева
 

„Най-важното в живота на човек като мен е какво 
мисли и как мисли, а не какво прави или изпитва“.

Алберт Айнщайн
 

През тази година отбелязахме 140 години от
рождението на иконата на съвременната физика –
Алберт  Айнщайн.  Издателство  „Сиела“  посвети
на тази годишнина една книга (първо издание на
български език) на Алберт Айнщайн – „Как виж-
дам света“ – сборник от избрани писма, статии,
речи и  изказвания на  великия учен,  отразяващи
философските  възгледи,  ценностната  система,
мирогледа,  морала  и  гражданската  му  позиция,
неговата интерпретация на света не само в научен
смисъл, но и от гледна точка на социалната и по-
литическата му ангажираност (в съвременния жи-
вот те са по-важни от всякога). Допускайки чита-
теля до своята духовна вселена, той излага мне-
нието си по въпросите за смисъла и идеалите на

живота, за семейството и брака, морала и етиката, религията и науката, поли-
тиката и войните, военната служба, важността на въображението, мястото на
науката и изкуството в човешкия живот и ролята им за развитието на циви-
лизацията, отговорността пред поколенията, за отношението на политиците
към науката, за демокрацията, тиранията, национализма и хуманизма, за ро-
лята на  държавата и  международната политика.  Споделяйки своята лична
философия, Айнщайн се опитва да даде отговор на въпроси, вълнуващи все-
ки един мислещ човек. Тази смесена колекция от размисли на Айнщайн съз-
дава един ясен портрет на големия учен и човек чрез неговия привлекателен
и достоен за уважение светоглед. 

Избраните есета, писма, интервюта и речи (общо 65) са писани, когато
Айнщайн е бил на върха на научната си кариера и международен авторитет.
Те са групирани в четири части: „Как виждам света“, „Политиката и паци-
физма“, „Германия“ и „Евреите“. 

Пълната версия на статията можете да прочетете в хартиения вари-
ант на списанието.
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