




Скъпи приятели,

ученият сър Исак Нютон е казал: „Ако съм гледал по-надалече, то е 
защото стъпих на раменете на великани.” Това е целта на науката. Тя е 
като надпревара, в която щафетата се предава от един на друг. В началото е 
любопитството.

Хората се питат защо нещата са такива, каквито са, дали всичко, което 
виждат очите ни, има обяснение, какви са причините и как функционират 
нещата. Научихме, че всеки въпрос има отговор, че всяко откритие води до 
нова загадка и че знанията трябва да се предават от поколение на 
поколение, за да имат смисъл и да допринасят за прогреса. Който се посвети 
на науката, е предшественик, но същевременно и последовател. В тази 
Джобна енциклопедия събрахме за вас прозренията и знанията за човешките 
постижения до днес. Показваме ви връзките между отделните епохи, науки и 
изобретения.

Джобната енциклопедия на Da Vinci Learning  ще е твой спътник, защото 
ние вярваме, че ти си утрешният герой, защото да знаеш, е удоволствие.

За мен е чест 
да се срещнем тук, скъпи ми 

Николай. Ти промени познатия 
ни свят с идеите си.

Честта е изцяло моя.
 Ти си един от най-важните 

изобретатели на всички 
времена, Леонардо.

Скъпи ми 
Николай, винаги съм се 

питал как еволюира човечеството и 
дали изобретенията ми ще превърнат 

Земята в по-добро място.

И аз съм се 
питал дали науката ще 

направи хората по-добри. 
Изобретихме много прекрасни неща. 

Какво направиха хората с тях?

Искрено твои:
Коперник и Да Винчи
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Анатомичните 
му скици са не 
само изключителни 
художествени 
творби, но и за 
пръв път дават 
точен поглед 
към човешката 
природа.

От това се 
възползва 
фламандският 
лекар 
Андреас 

Везалий. През 
1542 г. той влиза в 
историята на 
медицината с книгата 
си „За строежа на 
човешкото тяло”.

Той пръв различава 
основните кръвни групи 
– А, В, АВ и 0. Това дава 
възможност на лекарите 
да преливат кръв, без 
да застрашават 
живота на пациента.

Той е основател на 
научната хирургия. 

Прилага научните си 
заключения към концепции 

за зарастване на рани, 
присаждане, сърдечно 
заболяване, ортопедия и 

патология.

Анатомичният театър е 
институция, служеща за 
преподаване на анатомия в 
ранните модерни университети. 
Хората от онова време се 
стичат от цяла Европа да гледат 
как професорите изнасят 

лекции по физиология и 
анатомия на човека. 
Първият и най-прочут е 
построен в Падуа 
(Италия) през 1594 г. и е 
съхранен до днес.

А
на

то
ми

чните театри

Той доказва, че 
сърцето изпомпва 
постоянно кръв към 
мозъка и тялото по 

много прецизен кръг. 
Кръвообращението 

е един от 
най-големите 

пробиви за разбиране 
на човешкото тяло.

Той пръв насочва 
вниманието към 
бялото мозъчно 

вещество и представя 
много точно 

структурата на 
скелета на 

жена.

Той извършва 
първото в света 

успешно присаждане 
на сърце от човек на 

човек. Това се смята за 
пробив в хирургията, 
удължаваща живота. 

Днес средната 
следоперативна 

продължителност на живота 
възлиза на 15 години.

Пионер в използването на микроскоп в 
анатомията е Марчело Малпиги. Той е 

първият учен, който наблюдава през 
лещите на микроскоп капилярите – малки 
кръвоносни съдове, в които кръвта циркулира в 

плътта. Тялото на всеки от нас съдържа над 
100 000 км от тези микроскопични тръбички.

Андреас Везалий
1514 г. – 1564 г.

Уилям
Харви

1578 г. – 1657 г.

Леонардо
да Винчи
1452 г. – 1519 г.

Трудовете му по 
анатомия са 

ненадминати до...

Клавдий
Гален

129 г. – 200 г.

Основател на науката 
анатомия на човека. 
Понеже не му е позволено 
да прави дисекция на 
трупове, той разчленява 
маймуни и мечки и прилага 
резултатите към човешкото 
тяло.

Джон
Хънтър

1728 г. – 1793 г.

Карл
Ландщайнер
1868 г. – 1943 г.

Кристиан
Неедлинг Барнард

1922 г. – 2001 г.

Мари Франсоа
Ксавие Биша
1771 г. – 1802 г.

Самуел Томас
фон Зьомерринг

1755 г. – 1830 г.

Появата на печатната преса 
улеснява обмена на идеи и 
изследването на анатомията 
процъфтява през 17 и 18 в.

През 19 в. анатомите 
завършват и систематизират 

описателната човешка 
анатомия от предишния век.

В началото на 20 в. 
методите, прилагани в 

анатомията, се подобряват 
драстично и днес са крайъгълен 

камък в медицинската 
подготовка на лекарите.

Той е основател 
на общата 

анатомия. Успява да 
покаже общите 

елементарни материали, 
които изграждат органите, и 

за целта въвежда термина 
„тъкан”.



Честит рожден ден, 
приятелю!  Време е да 

духнеш свещта!

Напълни пластмасовата 
бутилка с вода догоре.

Запуши гърлото с ръка 
да не изтича водата, когато 
обърнеш бутилката.

Налей около 10 см вода 
в кухненската мивка.

Потопи гърлото 
на бутилката във 
водата. Не 
изпускай нито 
капка!

Пъхни единия край на 
сламката в бутилката.

Вдишай дълбоко...

Благодаря!

Почакай!  Първо 
да направим 
експеримент!

• чиста пластмасова 

тръбичка
• голяма пластмасова 

бутилка
• вода
• кухненска мивка или 

голям леген

...
Издишай колкото можеш 

повече въздух през 
тръбичката, като изтласкаш 

водата от бутилката.

Накрая почисти 
всичко добре.

Измери обема на въздуха, който е бил в 
белите ти дробове, като видиш колко вода 
е изместена от бутилката.

Какво става?
Като издишаш през сламката, въздухът от белите ти дробове заема мястото на водата в бутилката.Ако си вдишал дълбоко и си издишал напълно, обемът на изместената вода е равен на количеството въздух, което побират белите ти дробове. Ако имаш голям капацитет на белите дробове, това означава, че можеш да разпределяш кислорода в тялото си по-бързо. Въздушният капацитет на белите дробове расте естествено с възрастта, но можеш да го увеличиш и с редовни упражнения.

Необходими 
        са:

ПРОВЕРИ ОБЕМА НА   
   БЕЛИТЕ СИ ДРОБОВЕ

Сламка 

Пластмасова бутилка

Вода

ЕКСПЕРИМЕНТ



Неговият атомен 
модел представя 

атома като изграден 
от последователни 
орбитални обвивки 

от електрони.

След като физиците откриват 
дузини нови частици, им трябва 
нова теория да обяснят странните 
им свойства. През 1960 г. Мъри 
Гел-Ман и Ювал Нееман 
предлагат независимо един от друг 
метод за класифициране на всички 
познати тогава частици. Методът 
става известен като „осемкратен 
път”. Значението на периодичната 
таблица за елементите е 
равностойно на значението на 
осемкратния път за частиците.

Дж. Дж. Томсън
1856 г. – 1940 г.

Макс Планк
1858 г. – 1947 г.

Нилс Бор
1885 г. – 1962 г.

Големият адронен ускорител – 
най-големият и най-мощен ускорител на 
частици в света, ни помага да разберем 

фундаменталната структура на 
материята, като пресъздава 

екстремните условия, възникнали в 
първите няколко мига на Вселената 

след Големия взрив.

То
лк

ов
а 

много частици

Джеймс Чадуик
1891 г. – 1974 г.
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Химикът провежда 
експерименти с 
различни химикали, 
които показват, че 
материята наистина е 
изградена от 
елементарни 
„зърнести” частици 
(атоми). Той не познава 
структурата им, но знае, че 
доказателството сочи нещо 
фундаментално.

Джон Далтън
1766 г. – 1844 г.

Почти 2000 
години никой не 

продължава 
проучването на 

естеството на материята, 
започнато от гърците.

Демокрит
460 г. – 370 г. пр. Хр.

Разработва 
идеята за 

атомите. Той 
задава следния 

въпрос: „Ако счупиш 
парче материя на две, 

а след това още веднъж, колко 
пъти можеш да го счупиш, преди да стане 

невъзможно да продължиш?“ Демокрит смята, че в 
един момент достигаме крайна точка с възможно 

най-малкото късче материя. Той нарича тези основни 
частици атоми.

Енрико Ферми
1901 г. – 1954 г.

Провежда 
първата контролирана 
верижна реакция, 

която води до 
освобождаване на енергия 

от атомно ядро.

Предлага модел на 
механична Вселена с малки 

твърди маси в движение.

Открива електрона и 
предлага модел за строежа на 
атома. Томсън знае, че електроните 

имат отрицателен заряд и смята, че 
материята трябва да има 

положителен заряд. 
Моделът му прилича на 
стафиди, забодени по 
повърхността на парче 

пудинг.

Показва, че ако 
атомите 
вибрират 

достатъчно силно 
като при загряване 

на обект до 
нажежаване, 

енергията може да 
се измери с 
абстрактни 

единици. Той нарича 
тези енергийни 

пакети „квантове”.
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N-обвивка

M-обвивка

L-обвивка

K-обвивка

положително
заредено
ядро

С помощта на алфа 
частиците открива 
неутрална атомна 

частица с маса, близка 
до тази на протона. 

Така открива 
неутрона.

FF

Исак Нютон 
1643 г. – 1727 г.



Те казват, че 
ВСЕКИ елемент...

... е 
изграден 
от малки 

елементи...

...без значение колко 
е голям или малък...

Ха-ха-ха! 
Ще ти е нужно оборудване, 

за да ги намериш!

Беше супер, нали?

ЗНАЕХ го! 
Само проверявах дали 

си разбрал.

Ще ти 
покажа 
нещо.

        Завържи конец за молив. Конецът 
трябва да виси в буркана, без да 

докосва дъното или стените.

   Закрепи молива на гърлото на буркана 
и остави конеца да виси в разтвора. Не 
позволявай да се допира до стените или 

дъното на буркана.

    Провери кристалите на другия ден и 
виж как са започнали да се образуват 
по конеца.

       Когато кристалите ти 
достигнат размер, който ти 
харесва, или когато спрат 

да растат, ги извади от 
буркана и ги остави да 

изсъхнат.

Пресипи внимателно разтвора от 
тенджерата в чист стъклен буркан. 

Задължително трябва да е чист.

Добави няколко 
капки сладкарска боя. 

Добавяй захар лъжица по лъжица и разбърквай. Трябва да има много 
разтворим материал (в случая захар) в разтвора, но не толкова, че да не се 
разтвори напълно във водата. Ако има неразтворена захар, кристалите ще 

започнат да се образуват върху нейните молекули, вместо по конеца.

Заради някои техни структурни характеристики можеш 

да направиш кристали. Кристалите се срещат често, 

защото думата се отнася до всяка материя, подредена 

в определена форма. Частиците, които се подреждат, 

може да са молекули, атоми или йони, които са 

прекалено малки, за да се видят с невъоръжено око, 

но тази подредба придава на кристалите характерната 

им структура. Когато молекулите на бъдещите кристали 

(наречени „разтворимо вещество”) се блъскат 

помежду си в течност (наречена „разтворител”), 

те залепват една за друга.

Какво става:

   ОТГЛЕДАЙ 
ЗАХАРНИ КРИСТАЛИ

Видя ли какво 
са открили тези 

умни хора?

Наистина е супер... 
но аз не виждам нищо тук.

... наречени 
АТОМИ...

• тенджера
• вода
• захар
• сладкарска боя

Необходими 
        са:

Сложи вода в тенджера да заври. 
Помоли възрастен за помощ.

ЕКСПЕРИМЕНТ
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Марио Молина
1943 г. –

Открива озоновата 
дупка в Антарктида и 

участва в откриването на 
вредното въздействие на 

хлорофлуорокарбоните 
върху озоновия слой.

Сванте Август
Арениус

1859 г. – 1927 г.

Първият учен, който се 
опитва да изчисли как 
промени в нивата на 
въглероден диоксид в 
атмосферата могат да 
променят температурата 
на повърхността чрез 
парниковия ефект.

Периодичната таблица подрежда 
химичните елементи във възходящ 
ред по атомен номер – общ брой 

протони в атомното ядро. Тази 
подредба показва по-добре 

свойствата на елементите и връзката 
помежду им.

Дмитрий Менделеев
1834 г. – 1907 г.

Открива периодичността, или 
регулярността, на елементите.  

Съставя първата Периодична 
таблица с елементи, подредени 

в 7 групи.

Пръв идентифицира бактерията като 
причинител на болести. Разработва 

сферата на имунохимията. 
Въвежда топлинна стерилизация 

на вино и мляко 
(пастьоризиране). Вижда 

оптични изомери 
(енантиомери) във 

винена киселина.

Луи Пастьор
1822 г. – 1895 г.

Хъмфри Дейви
1778 г. – 1829 г.

Полага основите на 
електрохимията. Изучава 

електролизата на 
соли във вода. 
Изолира елементите 

натрий и калий.

Антоан-Лоран
дьо Лавоазие

1743 г. – 1794 г.

Смята се за баща на 
химията. Той открива 

азота и описва състава 
на много 

органични 
съединения.

Робърт Бойл
1627 г. – 1691 г.

Формулира 
фундаменталните 
закони на газовете. 
Пръв предлага 
комбинацията от 
малки частици, които 
образуват 
молекулите. Прави 

разграничение между 
съединения и смеси.

Пръв предлага 
теория, че 
материята 

съществува под 
формата на 
частици. Въвежда 

термина „атоми”. Химията е наука за 
реакциите между химикали 

и субстанции, които 
повечето хора виждат в 

ежедневието си. 

Всички 
медицински 
и домакински 
продукти са 
резултат от дългогодишни 
химични изследвания и 
открития. Химията се използва например за 
придаване на по-голяма здравина на 
металите, за обогатяване на почвата за 
отглеждане на култури, за унищожаване на 
вредни бактерии и за измерване на нивата 
на замърсяване в околната среда. 
Пластмаса, инсулин, найлон, ваксини и 
изкуствени подсладители – всички са 
химични продукти.

Х
и

м
ия

та
 е навсякъде

Демокрит
460 г. – 370 г. пр. Хр.



Това са всички инструкции 
и необходимото да си 

направим своя РАКЕТА!

Беше 
хубаво! Тапата излетя 

много високо!!

Да, 
може би прекалено, 

не мислиш ли?

Вода? Да!

Ето!
Кола?

Тапа?

Ето!

Хартия?
Сода бикарбонат?

Оцет?

Ето!

Да! ... и
Да!

НАПРАВИ              
СИ РАКЕТА

Супер!

Това беше СТРА-ХОТ-НО!
Виж – можем да проведем свой 

химичен експеримент!

Да съберем всичко 
необходимо.

• коркова тапа

• бутилка от кола

• сода бикарбонат

• 500 мл оцет

• 500 мл вода

• едно кабърче

• един лист хартия

Необходими 
        са:

Содата се смесва с оцета и се 

отделя въглероден диоксид. При 

образуване на газа налягането в 

бутилката расте и накрая 

избутва тапата. Според теб защо 

се получава само ако бутилката 

е плътно запушена?

Какво става:

Налей водата 
и оцета в бутилката.

Постави содата 
в средата на хартиена 
салфетка и усучи 
краищата, за да не 
изпадне содата.

На двора 
изсипи содата от 

салфетката в бутилката 
и затвори плътно 

с тапата.

Отдръпни се от 
запушената бутилка и 

гледай как содата 
реагира с оцета и 
изстрелва тапата.

Добре, само трябва да следваме 
инструкциите и...

Бутилка от кола

Кабърче

Сода 
бикарбонат

500 мл оцет
500 мл вода

ЕКСПЕРИМЕНТ



Изобретява първите 
магнитни записи с помощта 
на магнитна стоманена лента 
капо сигналоносител – основа 

за съхраняване на голямо 
количество данни на диск и 
лента, както и на музикалната 

звукозаписна индустрия.

Лесен начин да се обясни интернет е като си 
представите училищните компютри, свързани в мрежа, в 
която ти и приятелите ти можете да вкарвате информация, 
както и да теглите информация от нея. Представи си сега, 
че приятел от друго училище иска да ползва 
информацията ти и да ти даде част от своята. Двамата 
свързвате компютрите си към модеми, което им 
позволява да обменят информация.
Други мрежи може да се свържат с вашата и с още 
мрежи. Това се нарича междумрежова връзка или 
интернет, както е по-позната. Представлява начин за 
изпращане на информация от един компютър до друг 
навсякъде по света с помощта на телефони, спътници, 
радиовръзки и много други начини.

През 60-те 
години на 
20-и в. група 
учени, работеща 
за Министерството на отбраната 
на САЩ, изобретява компютърна мрежа, 
която продължава да работи дори в случай 
на загуба или повреда на някой от 
компютрите по време на война или 
природно бедствие. През следващите 20 
години големи фирми, университети и други 
учени се присъединяват към мрежата , 
докато изградят мрежа от мрежи, които 
са свързани. След това обикновени хора 
започват да ползват интернет и днес има 
милиарди по света, които ползват интернет 
по много различни начини.

Самюъл Ф. Б. Морз
1791 г. – 1872 г.

Александър Греъм Бел
1847 г. – 1922 г.

Валдемар Поулсен
1869 г. – 1942 г.

К
ак

во
 е интернет?

Гилермо Маркони
1874 г. – 1937 г.

¹
²

³

⁴

⁵
⁶

⁷

⁸

Изобретява далечна 
семафорна линия – 
първата практическа 
телекомуникационна 
система в индустриалната 
ера.

Йоханес Гутенберг
около 1400 г. – 1468 г.

Клод
Шап

1763 г. – 1805 г.

Около 500 г. пр. Хр. 
папируси и ранен 

пергамент, изработен 
от изсушена тръстика, 
са първите преносими 
и леки материали за 

писане. През този 
период гърците 

основават първата 
библиотека. Но 

четенето и писането 
са привилегия за 

малцина до...

Финикийци
& шумери

3500 г. – 2900 г. пр. Хр.

Тимъти Джон
Тим Бърнърс-Лий

1955 г. – 

Изобретява 
печатарска преса с 

подвижни букви от метал. 
Първите дървени 
печатарски преси с 
изрязани символи на 

дървен блок са 
изобретени 600 
години по-рано в 

Китай.

Допринася за изобретяването 
на едножична телеграфна 
система, първата изцяло 

цифрова комуникационна 
система. Той е съавтор на 

Морзовата азбука.

Подобрява безжичната 
телеграфия и излъчва 

радио сигнали от 
Корнуол до 

Нюфаундленд – първия 
радио сигнал през 
Атлантическия океан.

Финикийците 
имат азбука, а 

шумерите 
създават клинописно 
писмо – пиктограми с 

обяснения, изписани върху 
глинени плочки.

Неговото проучване върху 
слуха и говора го кара да 

експериментира със слухови 
апарати, което накрая 

довежда до 
изобретяването на 

първия практически 
телефон.

Изобретател на 
Световната уеб мрежа и 

създател на първата успешна 
комуникация между клиент и 

сървър в протокол за 
трансфер на хипертекст 

(НТТР) чрез интернет.



     Допри едната картонена чаша до устата 
си и говори силно в нея. Приятелят ти да се 
отдалечи толкова, че конецът да бъде опънат.

     Виж! 
Това е друг хубав
      експеримент.

Ето!

Остър 
молив?

Конец?

Има!

Две 
картонени 

чаши?
Да!

ОПРЕДЕЛЕНО РАБОТИ!!!

Здравееееееееей!!!

  ХА-ХА-ХА! 
Прав си!

Готово! Да 
го изпробваме!

ТЕЛЕФОНЪТ С КОНЕЦ

Да, така е!

Да го 
направим !

Добре! Имаме ли всичко 
необходимо? Да проверим!

Телефонът с конец работи заради 

вибрациите на конеца, причинени 

от гласа ти. Вибрациите се 

движат като вълни по конеца и 

когато достигнат другия му край, 

се удрят във втората чаша и се 

трансформират отново в звук. Него 

чува приятелят ти.

Какво става:

• 2 картонени чаши

• Остър молив

• Малко конец

Необходими 
        са:

        Пробий с молива малка дупка,
    колкото да промушиш конеца през 
средата на дъното на            всяка чаша...

     Прокарай края на конеца през едната 
чаша (консервни кутии) и го завържи на 
възел, за да не се изважда. Възелът да остане 
от вътрешната страна на дъното на чашата.

     Повтори същите стъпки с втората 
чаша, завържи конеца на възел на 
дъното на втората чаша.

Готово! 
Това може да бъде и 

малък телескоп, ха-ха!

Ако 
конецът е опънат, 

приятелят ти трябва да 
чуе посланието ти през 

чашата!

2 Картонени Чаши

Остър Молив

Малко Конец

ЕКСПЕРИМЕНТ
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О
гненият пръсте

н

На тази 40 000-километрова 
ивица суша и вода се намират 

до 75% от активните и спящи 
вулкани на света. Земетръсите са 
често явление в Огнения пръстен, 

където стават 80% от големите 
земетресения на планетата. 
Вулканите и земетръсите в 

Огнения пръстен са пряк резултат 
от движението на тектоничните 

плочи.

В Тихоокеанския огнен пръстен 
има повече изригващи вулкани и 

силни земетръси, отколкото 
на всяко друго място 

на земята.

Пепелни конуси
Пепелните конуси са кръгли или 
овални конуси, изградени от 
малки фрагменти лава от един 
отвор, която е изригнала във 
въздуха, охладила се е и е 
паднала около отвора.

Стратовулкани
Стратовулканите са вулкани със 
стръмни страни, изградени от много 
пластове вулканична скала, 
обикновено изградена от лава с 
голям вискозитет, пепел и скални 
отломки. Рейнир и Света Елена са 
примери за този вид вулкани.

Щитовидни вулкани
Щитовидните вулкани имат формата на купа 
или щит в средата, заобиколен от дълги 
заоблени хълмове, оформени от потоци 
базалтова лава. Потоците от базалтова лава 
от тези вулкани се наричат базалтови потоци. 
Базалтът на Колумбийското плато е резултата 
от дейността на щитовидни вулкани.

Куполи от лава
Куполите от лава се формират, когато изригналата 
лава е твърде гъста да потече и образува стръмна 
могила от натрупване на лава до вулканичния 
отвор. Изригването на Света Елена през 1980 г. 
беше причинено отчасти от изместване на купол от 
лава, което позволи излизането на експлозивен газ 
и пара от вътрешността на планината.

Какви са 
различните 

видове 
вулкани?

Френсис
Бейкън

1561 г. – 1626 г.

Привлича внимание към 
сходствата в континенталните 

контури на източната част на 
Южна Америка и Западна 

Африка.

Антонио Снайдър-Пелегрини
1802 г. – 1885 г.

РАЗКЪСВАНЕ

ПРЕДИ СЛЕД

След като анализира сходни фосилни растения 
във въглищни пластове в Европа и 

Северна Америка, той изказва 
хипотеза, че всички континенти 
са били свързани някога. Освен 
това обяснява разкъсването на 
свръхконтинента с Потопа от 

Библията.

Франк Бърсли Тейлър
1860 г. – 1938 г.

Въз основа на изследването 
си на планински вериги 
като Андите, Скалистите 
планини, Алпите и 
Хималаите той стига до 
заключението, че тези 
планини може да са се 
формирали само в 
резултат на огромен 
страничен натиск, който 
е издигнал земната 
повърхност.

Алфред Вегенер
1880 г. – 1930 г

Публикува теорията си за 
континенталния дрифт, 

подкрепена от 
доказателство. На практика 
казва, че континентите са 
били свързани в един 
свръхконтинент, който 

нарича „Пангея” (цялата 
земя), който се разцепва през 
юрския период по бреговете 

на сегашния Атлантически 
океан. Според него 

континентите са се носили 
бавно около земята... и 

продължават.

Хари Хес
1906 г. – 1969 г.

Основател на теорията за 
тектоника на плочите, според 

която самото океанско дъно се 
движи (и носи континентите), 

като се разширява от 
централна ос.

Теорията за 
континенталния 

дрифт не се приема в продължение на 
много години. Едната причина е липсата 

на приемлива движеща 
сила.

Стратосфера

Тропосфера 

Нуклеация на
перест облак

Утаяване, 
циркулация

Кондензация, 
коагулация

Албедо

Унищожаване на озона

Киселинен дъжд

Нуклеация

Дисперсия

Фотохимия

Инжекция

Кора, дебела 
0-100 км

Твърдо 

Течно

Ядро

Мантия

Литосфера (кора и 
най-горна твърда мантия)

БЕЗ МАЩАБ

В МАЩАБ

Вътрешно
ядро

Външно
ядро

Кора

Мантия
Астеносфера



Какво става:Теорията за тектониката на плочите се подкрепя от много доказателства. Тя твърди, че земната кора и горната мантия са изградени от няколко големи, тънки и относително твърди плочи, които се движат една спрямо друга. Всички плочи се движат в различни посоки и с различна скорост. Понякога те се сблъскват, раздалечават се или се отъркват една в друга. Когато това стане, обикновено резултатът е земетресение.

Знаеш ли, 
че много отдавна цялата 
суша е била съединена?

ПРЕСЪЗДАЙ              
ПАНГЕЯ

          След като изсъхне 
напълно, „ерозирай кората” 

с ръце, като натискаш 
надолу външните ръбове, 

докато се пропукат.

Как може Пангея да се е разпаднала? 
Защо според теб плочите имат 
неправилна форма?

         Остави тестото на слънце 
два дни, докато изсъхне напълно.

          Притисни сместа 
с ръце върху восъчна 

хартия и я разплескай.

Разбъркай 1 чаша брашно, 1 
чаена лъжичка сол и малко 

вода в купа, докато е 
достатъчно влажно да се 

оформи топка. Измеси тестото 
до получаване на гладка 

консистенция.

Леонардо... Да, Николай?

Така си е!
• Купа
• Восъчна хартия
• 1 чаена лъжичка сол

• 1 чаша брашно 
• Вода  • Супена лъжица

Необходими 
        са:

Николай, 
беше СУПЕР!

Наистина ли?

СВРЪХКОНТИНЕНТА 

Вода

Купа

Восъчна 
хартия

Сол

БРАШНО
1 чаша 
брашно

Супена лъжица

ЕКСПЕРИМЕНТ
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Плодовитият изобретател събира 
рекордните 1093 патента за 
творения като фонографа и първата 

годна за продажба нажежаема 
жичка за лампа. По някои 
изобретения работи години наред 
и харчи хиляди долари да ги 
усъвършенства. Той казва: „Геният 
е един процент вдъхновение и 99 

процента тежък труд.”

От 1876 г. до 1886 г. изобретателят Томас 
Алва Едисън управлява лаборатория 
в Менло Парк – град в Ню Джърси, 

САЩ. Лабораторията му е 
първото в света съоръжение за 

изследвания и разработки от този 
вид. Целият екип учени работи тук 
да усъвършенства непрекъснато 

изобретения.

М
агьосникът от         

 М

енл
о 

П
а

р
к

Той експериментира с 
хиляди различни 

жички да намери 
подходящия 

материал, който ще 
се нажежи добре и ще е 

траен. Накрая произвежда 
крушка, която свети повече 

от 1500 часа.
Той произвежда и открива 

електромагнитна радиация 
във вълновия обхват на Х 

лъчите или рентгеновите лъчи 
– постижение, което му 

печели първата Нобелова 
награда за физика през 

1901 г.

Айнщайн обяснява експериментални данни от 
фотоелектричния ефект като резултат от 

пренасяне на светлинна енергия в 
пакети с дискретни размери. Това 

откритие води до квантовата 
революция. Айнщайн получава 
Нобелова награда за Закона 

за фотоелектричния ефект.

Открива и представя 
въртящо се магнитно поле 

– основа на съвременните 
машини, работещи с 

променлив ток. През 1891 г. 
изобретява бобината на 

Тесла – индукционна 
бобина, използвана широко 

в радио технологията.

Провежда експеримент, който 
показва за пръв път, че движещ се 

електрически товар е като 
електрически ток.

Бивш книговезки чирак, който се 
образова, като чете книгите, 
които трябва да подвързва. 

Строи първия 
електромотор.

Той открива, че може да накара 
краката на мъртва жаба да потрепват 
със статично електричество и също 

така открива, че същото потрепване 
може да се постигне чрез контакт с 

различни метали.

Прави първите батерии. През 1800 г. открива 
волтовия куп (различни метали, разделени от 
влажен картон), което увеличава много силата 

на ефекта.

Неговият експеримент с 
хвърчилото демонстрира, че 
мълнията е електричество. 

Той пръв използва термините 
положителен и 

отрицателен заряд.

Прави опити да измери скоростта 
на светлината с експеримент, в 
който използва лампи на далечни 

хълмове. Стига до заключението, че 
светлината „се движи изключително 

бързо, ако не мигновено”.

Експериментира с призми 
да покаже, че бялата 
светлина е смесица от всички 
цветове и че след като се 
получи чист цвят, той не може 
да бъде променен в друг цвят.

Нютон отрича твърдението, че 
светлината е трептене на въздуха. 

Вместо това твърди, че е нещо друго, 
което може да се придвижва през 
въздуха.

Пише за наелектризиране на 
кехлибара при търкане. Той 

описва познатото ни 
статично електричество.

Дворцовият физик на 
кралица Елизабет пръв 

извежда термина 
„електричество” от 

гръцката дума за 
кехлибар. Гилбърт 

пише за 
наелектризирането на 
много субстанции. Той 

пръв използва термините 
електрическа сила, 

магнитен полюс и 
електрическо привличане.

Исак
Нютон

1643 г. – 1727 г.

Галилео 
Галилей

1564 г. – 1642 г.

Уилям 
Гилбърт

1544 г. – 1603 г.

Талес от Милет
624 г. – 546 г. пр. Хр.

Албърт Айнщайн
1879 г. – 1955 г.

Вилхелм Конрад 
Рьонтген

1845 г. – 1923 г.

Никола Тесла
1856 г. – 1943 г.

Томас Алва 
Едисън

1847 г. – 1931 г.

Хенри Огъстъс 
Роуланд

1848 г. – 1901 г.

Майкъл Фарадей
1791 г. – 1867 г.

Алесандро 
Волта

1745 г. – 1827 г.

Луиджи Галвани
1737 г. – 1798 г.

Бенджамин Франклин
1706 г. – 1790 г.



Може ли 
да ти покажа нещо, 

което научих?

Вземи!

Внимание! 
Започваме!

Какво? 
Трябва ни косата ми?

СТАТИЧНО                           
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

    ЧАКАЙ!  
 ЧАКАЙ!!!

Ха-ха-ха! Давай сега...

Да, но може да 
остане на главата ти, 

ха-ха-ха!

• 2 надути балона със завързан конец• Косата ти
• Алуминиева 

кутийка
• Вълнен плат

Необходими         са:

        Потъркай един от балоните в косата си 
и го отдръпни бавно. Попитай някого 

наблизо какво вижда. Ако няма други хора, 
се опитай да се видиш в огледало.

Отъркай балоните един по един във вълнения плат, 
а после се опитай да ги доближиш. Подчиняват ли 
се, или не са привлечени един от друг?

        Сложи алуминиева 
кутийка настрани върху 

маса. След като потъркаш 
балона в косата си, го 

доближи до кутийката и 
гледай как се търкаля към 

него. Отдръпвай бавно 
балона от кутийката и тя 

ще го следва.

Какво става:

Като търкаш балоните във вълнен плат или 

косата си, създаваш статично електричество. 

Частиците с отрицателен заряд (електрони) 

прескачат към предмети с положителен заряд. 

Когато потъркаш балоните в косата си или в 

плата, те придобиват отрицателен заряд, 

поемат част от електроните от косата/ вълнения 

плат, а те придобиват положителен заряд.

Казват, че противоположностите се привличат и 

точно това става при тези експерименти. Косата 

с положителен заряд е привлечена от балона с 

отрицателен заряд и се изправя да го достигне. 

Същото става с алуминиевата кутийка, 

привлечена от балона с отрицателен заряд. 

Около нея има положителен заряд и отново 

противоположностите се привличат.

В първия експеримент двата балона имаха 

отрицателен заряд след търкането им с вълнен 

плат. Затова те не се привличаха взаимно.

2 Надути Балона 
Със Завързан Конец

Алуминиева Кутийка

Косата Ти

Статично електричество
Сцена       

Дубъл 

ЕКСПЕРИМЕНТ
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Кабината

Кабината е място, 
разположено отпред на 
самолета, откъдето пилотът 
и вторият пилот управляват 
движението на самолета.

Индикатор 
на височината

Информационен 
екран на системата

Навигационни
прибори

Радарен
екран

Указател

Ръчки на дросела

Щурвал

Основен 
екран

Педали за 
управление и стъпенки

400 г. пр. Хр.

Откриването на хвърчилото 
от китайците кара хората да се 
замислят за летенето. Китайците 

използват хвърчилата в религиозни 
церемонии.

Леонардо да Винчи
1452 г. – 1519 г.

Пръв изучава 
задълбочено полета. 
Има над 100 рисунки, 

които илюстрират 
теориите му за летенето. 

Съвременният 
хеликоптер се 

базира на 
концепцията за 

летателната машина 
Орнитоптер.

Жозеф и Жак Монголфие
1740 г. – 1810 г. / 1745 г. – 1799 г.

Изобретяват първия балон с горещ 
въздух. Използват дим от огън да 

вкарат горещ въздух в копринен чувал. 
Коприненият чувал е завързан за кош. 

Горещият въздух се издига и така 
балонът става по-лек от въздуха.

Джордж Кейли
1773 г. – 1854 г.

Първият 
изследовател на 

въздушното 
пространство и 

първият човек, разбрал 
принципите и силите на 
летенето. Той променя 
формата на крилете, 

за да преминава 
правилно въздух над тях.

Ото Лилиентал
1848 г. – 1896 г.

Той пръв конструира 
безмоторен самолет, с 

който може да лети човек, 
и успява да прелети на дълги 

разстояния.

Уилбър Райт
1867 г. – 1912 г.

Орвил Райт
1871 г. – 1948 г.

Братя Райт
Изобретяват и построяват първия 

успешен самолет в света.
Братя Райт извършват и първия 
управляван пилотиран полет на 
моторно летателно средство, 

по-тежко от въздуха.



Време е 
за летателен 

експеримент...

    Страхувам 
се да летя...

Няма нужда 
да се тревожиш...

Ето!

Вземи!

Да!

Да!

БЕЗМОТОРЕН САМОЛЕТ
ОТ ОБРЪЧИ

Днешните самолети са 
много сигурни, а в случая 
са направени от хартия!

Имаме ли всичко 
необходимо?

Ще бъде супер, 
но защо си толкова

 тъжен?

Наистина ли?

• Тиксо
• Обикновена 

пластмасова сламка

• 3 х 12 см парчета 

картон или кадастрон

• Ножица 

Необходими 
        са:

Разрежи картона или 
кадастрона на 3 парчета с 
размери 2,5 м на 13 см.

How does it work:

Можем ли да го наречем самолет? Да, 

изглежда странно, но ще откриеш, че лети 

изненадващо добре. Двата обръча с различна 

големина балансират сламката, докато лети. 

Големият обръч създава челно съпротивление 

(или въздушно съпротивление), което държи 

сламката хоризонтално, докато по-малкият 

обръч отпред пречи на твоя самолет от обръчи 

да се преобърне. Защо самолетът не се 

обръща, след като обръчите са 

по-тежки от сламката? Понеже 

предмети с различна тежест падат по 

принцип с еднаква скорост, обръчът 

остава в „изправена” позиция.

Вземи две от парчетата и 
ги залепи заедно във 

формата на обръч, както 
е показано. Краищата 

трябва да се застъпват на 
около 1 см, за да се 

запази кръглата форма, 
след като ги залепиш.

От последното 
парче направи 
по-малък обръч, 
като и неговите 

краища трябва да 
се застъпват по 
същия начин.

Залепи обръчите в краищата на сламката, 
както е показано по-горе. (Сламката да 
бъде от вътрешната страна на обръчите.)

Тиксо

Хартия

Пластмасова 
сламка

Ножица

ЕКСПЕРИМЕНТ
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    Грегор Мендел открива, че някои 
високи грахови растения са 

истински растения за разплод, 
тоест от тях произлизат само 
други високи грахови растения. 

Други високи грахови растения 
не са истински растения за разплод, 

защото те имат смесено поколение от 
високи и ниски растения. Той разбира, че 
всяко растение има не един, а по два 
гена за всяка отличителна черта. Това 
означава, че всяко грахово растение 
може да има два гена за висок ръст,  ва 
гена за нисък ръст или един ген за висок и 
един за нисък ръст.

Ге

нетиката на грах
а

Що е ДНК 
ДНК е съкращение на 

дезоксирибонуклеинова киселина. ДНК 
е материалът, който носи цялата информация 
за това как ще изглежда и ще функционира 
едно живо същество. Например, ДНК при 
хората определя неща като цвят на очите и 
функциониране на белите дробове. Всяка 

част информация се носи от различна секция 
ДНК. Тези секции се наричат гени.

Той иска да разбере как 
живите организми предават 
физически характеристики, 

наричани също „отличителни 
черти”, от едно поколение на следващото. 
Неговите експерименти с грахово растение, 
проведени между 1856 г. и 1863 г., 
установяват много от правилата на 
наследствеността, което сега се наричат 
„Менделови закони за унаследяването”.

Грегор
Йохан Мендел
1822 г. – 1884 г.

Йохан Фридрих
Мишер

1844 г. – 1895 г.

Пръв изолира нуклеин, 
познат сега като ДНК. Той 
разработва хипотеза, 

която обяснява 
ролята на нуклеина 

при наследствеността, 
но накрая заключава, че 

само една молекула не може 
да осигури разнообразието, 
наблюдавано в природата в един 
отделен вид и между видовете.

Заедно с колегите си Маклин 
Маккарти и Колин Маклауд 
той съобщава, че 
трансформиращата се 

субстанция – генетичният 
материал на клетката, е ДНК.

Джеймс
Уотсън

1928 –

Франсис
Крик

1916 г. – 2004 г.

Разработват едни от 
първите техники за 

секвениране на 
ДНК – процес, който 

определя точното 
подреждане на 

нуклеотидите в една 
молекула ДНК.

Уолтър
Гилбърт
1932 г. –

Алън М.
Максам

1942 –Кари Б. Мулис
1944 г. – 

Биохимикът, изобретил 
полимеразната верижна 
реакция (ПВР) – проста 

техника, която позволява 
копирането на конкретна 

молекула ДНК милиарди пъти в 
рамките на няколко часа.

Експериментите на 
Мендел са преоткрити 

независимо от 
холандския ботаник и 
генетик Хуго де Фриз, 
германския ботаник и 

генетик Карл Ерих 
Коренс и австрийския 
ботаник Ерих Чермак 
фон Зайзенег, което 

дава тласък на 
съвременната генетика.

Учените Розалинд Франклин, 
Морис Уилкинс и Реймънд Гослинг 

провеждат изследване с рентгенова 
дифракция, което показва 

спираловидната структура на ДНК 
влакната.

Установява и представя структурата 
на ДНК спиралата – молекулата, 

която пренася генетична информация от 
едно поколение в следващото.

Проектът „Човешки геном” (ПЧГ) 
започна. До завършването му през 

2003 г. учените, участвали в ПЧГ, 
успяха да идентифицират, 
съхранят и предоставят за 
ползване секвенциите на почти 

всяко генетично съдържание на 
човешкия геном.

Започва проектът „1000 
генома”. В международно 

сътрудничество учени си 
поставят за цел да секвенират 
геномите на голям брой хора 
от различни етнически групи в 

цял свят с намерение да 
създадат каталог на генетичните 

вариации. Секвенирането на 1092 генома 
е извършено до 2012 г.

2008

1990

Осуалд Ейвъри
1877 г. – 1955 г.



Какво може да стане? На границата между ледения алкохол и сместа с киви под него ще видиш да се образува бяла желеподобна субстанция. Може да извадиш ДНК с кука, направена от кламер или нещо подобно. Защо се случва това? Всички живи същества са изградени от клетки, а всяка клетка съдържа пълно копие на ДНК на организма. Така може да извлечеш ДНК от всякакъв вид жив 
материал.

Да! Най-доброто
    изобретение!

Обели кивито и го 
нарежи на

   парченца. Кората 
не ти трябва. Сложи парченцата в буркан и 

намачкай кивито, доколкото 
можеш. Така ще разкъсаш някои 

клетки и ще се получи голяма 
повърхност за извличане на ДНК.

Смеси миещия 
препарат, солта и 
водата и бъркай 

бавно, докато солта се 
разтвори. Не бъркай 
твърде бързо, защото 

ще се образуват много 
мехурчета! Тази смес 
се нарича „буфер за 

извличане”.Знам какво 
да направим с него!

ИЗВЛИЧАНЕ НА ДНК  
 КИВИ

• Едно киви

• 5 г миещ препарат (или сапун 

за ръце)

• 2 г сол

• 100 мл вода

• Чайник           • Нож

• Голям леген    • 3 буркана

• Цедка или хартиен филтър за 

кафе
• Нещо, с което да намачкаме 

кивито

• 100 мл леденостуден алкохол  

(Бял ром или денатуриран спирт с 

най-подходящи. Сложи го във 

фризера най-малко за 30 минути.) 

Необходими 
        са:

Ела! Ще ти хареса!
Ето какво ни трябва...

   Добави буфера за 
извличане към намачканото 

киви и мачкай. Колкото повече 
мачкаш, толкова повече ДНК 

ще получиш накрая.

     Загрей сместа от киви и буфер 
до 60⁰ С за 15 минути. За да си 

направиш инкубатор, вземи голям 
леген и го напълни до средата с 

гореща вода. За да понижиш 
температурата, добави 

приблизително същото количество 
вода. Постави буркана с кивито в 

инкубатора и го остави да 
престои 15 минути. Инкубаторът 

помага за доразкъсване на 
клетките и започва да разгражда 

част от протеините.

Извади буркана от 
инкубатора и прецеди 

сместа през фина цедка 
или хартиен филтър за 

кафе в друг буркан. Така 
ще премахнеш 

нежеланите бучки и 
парченца киви. Трябва да 
ти остане зелена течност и 
тя съдържа ДНК на киви.

Вземи ледения 
алкохол и го излей 
бавно отстрани на 

буркана. Алкохолът 
ще образува прозра-

чен слой върху сместа 
с киви, защото 
алкохолът има 

по-ниска плътност.

РАБОТИ 
БЕЗОПАСНО!
Провеждай този 

експеримент 
само под 

надзора на 
родителите си!

ОТ 
Ммм! Плод!

Винаги са вкусни!
И полезни!ЕКСПЕРИМЕНТ
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¹
²

³

⁴

⁵

⁶
Открива 
планетата Уран 
заедно с две от 
големите й луни – 
Титан и Оберон. 
Открива също така 
две луни на Сатурн.

Първият астроном, 
който определя 
разстоянието от 

Слънцето до друга 
звезда по нов 

метод – 
паралакс.

За разлика от 
традиционните 
схващания на 

съвременниците си, 
той основава теориите си на 
предположението, че 
Слънцето, а не Земята е 
в центъра на Вселената. 
Земята обикаля около 
Слънцето, като 
същевременно се върти 
около оста си.

Николай
Коперник

1473 г. – 1543 г.

Йохан
Кеплер
1571 г. – 1630 г.

Уилям
Хершел

1738 г. – 1822 г.

Фридрих
Бесел

1784 г. – 1846 г.

Едуин
Хъбъл

1889 г. – 1953 г.

Галилео
Галилей

1564 г. – 1641 г.

Исак
Нютон
1643 г. – 1727 г.

Революцията 
на 

Коперник 
вдъхновява...

Той изчислява 
по-прецизно орбитите 
на планетите, като 
допуска, че са 
елипсовидни.

Той изчислява по-прецизно 
орбитите на планетите, 
като допуска, че те са 
елипсовидни. С помощта 
на Закона за гравитацията 
обяснява и изчислява 
орбитите на планетите, като 
предполага, че те са елипси, 
както предрича Кеплер. С 

наблюденията на други учени 
астрономите разбират, че 

Слънцето не е център на 
Вселената, както предполагат 

хелиоцентриците от времето на 
Коперник.

През 1757 г. папа 
Бенедикт 14-и 

вдига забраната на 
католическата църква върху 

трудове, които подкрепят 
хелиоцентричния модел.

Италианец помага на 
Кеплер да докаже 

теорията си:

С помощта на конструиран 
от него телескоп той 

открива четирите луни на 
Юпитер. Съществуването им 
показва, че Земята не може 
да е единственото тяло, 
около което обикалят 

други тела.
Това е 10,4-метров 

телескоп със 
сегментирано първично 

огледало, което го прави 
най-големият в света 

еднообективен телескоп.

Конструкцията е разположена на 
2267 м надморска височина на 
вулканичен връх на Ла Палма 
– един от испанските Канарски 
острови и острова с най-заострени 
върхове в света.

Последното доказателство 
идва от...

Той доказва, че 
Вселената се 
разширява и се 

простира отвъд 
Млечния път. 
Законът на Хъбъл 

показва, че 
колкото по-отдалечена е 
една галактика от всяка 
точка в космоса, 
толкова по-бързо 
изглежда движението й 
заради разширяването 

на Вселената.

Огледалото се състои от 36 шестоъгълни 
части, които могат да се движат независимо 
една от друга, и формата на всяка част може 
да се променя. Тези два вида движение могат 
да компенсират промените в наблюдаваната 

светлина, причинени от турбуленции в 
земната атмосфера.

В началото 
на 20-и в. 

преобладава 
схващането, че 

галактиката Млечен 
път изпълва изцяло 

Вселената.

La Palma



Намери карта на съзвездието, което 
искаш да показва твоят домашен 
планетариум. Може да потърсиш 

онлайн или в книги за астрономия.

Прикрепи хартиения модел на 
съзвездието върху прозореца в
      кутията с помощта на тиксо.

Насочи кутията 
към стената с 
най-малко 
украса. Изгаси 
лампите в 
стаята. Включи 
фенерчето. 
Разгледай 
съзвездието и 
открий 
различните 
звезди.

      Пъхни фенерче през портала в кутията. 
Подпри края на фенерчето върху няколко 

книги, за да е в хоризонтална позиция.

Така може да внесеш огромното нощно небе в дома си и да гледаш звездите, разположен удобно в леглото си! 
През следващата ясна нощ се разходи и потърси съзвездията на небето!

Какво става:

НАПРАВИ СИ СВОЙ          
ПЛАНЕТАРИУМ!

• Карта на съзвездие
• Молив         • Хартия
• Кутия от обувки  • Фенерче    

• Ножица     • Кабърче
• Тиксо  • Книги 

Необходими 
        са:

Отбележи 
позициите на 
звездите върху 
лист хартия.

Изрежи 
правоъгълен 
прозорец в 
единия край на 
кутия от обувки. 
Изрежи портал в 
другия край, 
достатъчно голям 
да можеш да 
провреш фенерче.

Днес искам да видя 
звездите...

Имам една идея!
Тази вечер ще видим 
звездите, приятелю!

И аз, Лео, но очевидно 
нощта не е най-подходяща 

за това.

Това експеримент ли е?
Да вземем необходимите 

неща...

Карта на съзвездие

Книги

Тиксо

Кабърче

Ножица

Фенерче Кутия от 
обувки

Хартия

Хартия

ЕКСПЕРИМЕНТ



За
щ

о
 л

ет
ят

 самолетите?

Принципът на Бернули намира 
приложение и в самолетостроенето: 
Крилете са проектирани така, че въздухът, 
който минава над тях, да изминава 
по-дълго разстояние. Затова той се движи 
по-бързо. В резултат на това над крилото 
се образува частичен вакуум и се 
създава насочена нагоре сила – 
динамична подемна сила. Принципът 
може да се илюстрира с лесен 
експеримент: Хвани хартиена лента 
отдолу, като единият край виси надолу. 
Като духнеш отгоре, хартията се повдига 
и заема хоризонтална позиция.

Дефинира 
фундаменталните 

принципи на хидростатиката и 
доказва, че тяло, потопено в течност, 

има плавателна сила, равна на 
масата на течността, която измества.

Той експериментира с вълни, дюзи, 
хидравлични помпи, водовъртежи и 

др. и извежда уравнението за 
запазване на масата в 

едноизмерен стабилен поток.

Има визия за 
вятърен тунел 

през 17-и в.
Франк Х. Уенхам 
проектира и използва 
първия вятърен тунел 

през 1871 г.

Формулира своите 
закони на движението 
и закона за вискозитет 
на линейните флуиди, 
наричан сега „нютонов”. 

Теорията води до 
предположението за 

липса на триене, а то до 
няколко хубави 

математически решения.

Посочва, че флуидите текат с 
малък вискозитет и затова водните 
и въздушните потоци могат да бъдат 
разделени на един тънък вискозен 

слой (или граничен слой) близо до 
твърди повърхности, свързан с друг 

почти безвискозен външен слой, където 
са приложими уравненията на 

Ойлер и Бернули. Трудът му става 
фундаментален материал на 

аеродинамиката.

Неговото изследване на 
кондензацията и 

топлообмена между твърди и 
течни материи внася радикална 
промяна в дизайна на бойлери 

и кондензатори, докато трудът му 
за турбинните помпи позволява 

бързото им разработване.

Хората продължават да 
подобряват водни 

системи като кораби, 
канали и водопроводи 

бавно, но сигурно до 
Ренесанса, когато 

прогресът става много 
по-бърз.

Полага основите на кинетичната 
теория за газовете, която описва 
газ като голям брой малки частици 

(атоми или молекули), които 
са в постоянно 
хаотично движение.
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Исак
Нютон

1643 г. – 1727 г.

Архимед
285 г. – 212 г. пр. Хр.

Лудвиг Прантъл
1875 г. – 1953 г.

Осборн Рейнолдс
1842 г. – 1912 г.

Леонардо 
да Винчи

1452 г. – 1519 г.

Едме Мариот
1620 г. – 1684 г.

Даниел Бертули
1700 г. – 1782 г.



Ей, Лео...

Не искаш ли да напра-
вим експеримент за 

механиката на флуидите?

Топчета за пинг-понг! 
Имаме такива!

Залепи конеца за топчетата за 
пинг-понг и ги окачи на закачалката за 

кърпи или на пръчка на разстояние 
около 1 см едно от друго.

Не знаеш 
за какво говоря, 

нали?

Спокойно, ще ти 
обясня. Ето какво ни 

трябва:

Какво?

Гадост...

Ами... Не!

ДВИЖЕНИЕ                       
& НАЛЯГАНЕ

• 2 топчета за 
пинг-понг

• 2 конеца, дълги 
по около 30 см

• Тиксо
• Сламка 

Необходими 
        са:

Макар да не го виждаш, въздухът е флуид! Когато въздушна колона се движи по-бързо от заобикалящия я въздух, ще има по-ниско налягане където въздухът се движи бързо.

Какво става:

Използвай 
сламката да 

пуснеш бързо 
движещ се въздух 
между топчетата.

В каква посока се движат топчетата? 
Ако бързо движещият се въздух 

между тях е с по-ниско налягане от 
останалия въздух в стаята, това как 

обяснява ставащото?

      Приближи 
топчетата, а след 

това ги раздалечи. 
Как се променя 

ставащото и защо?

2 топчета за 
пинг-понг

Сламка 

Тиксо

Конеца

ЕКСПЕРИМЕНТ



Радиоактивност и рентгенови лъчи 
се използват днес в медицината, 

биологията, археологията и дори за 
реставриране на антично изкуство или 

за консервиране на храни. . 
Надяваме се нови възможности за 

полезни приложения да бъдат открити 
утре. Това важи само при следното 

условие: учените и отговорните хора 
трябва да могат да останат мъдри в 
използването на научните открития.

Опасн
ос

тт
а 

на
 р

адиоактивността
Първата атомна бомба 

избухва на 16 юли 1945 г. в 
пустинята край Аламогордо, 

близо до Лос Алмос. Робърт 
Опенхаймър, директор на проекта 

„Манхатън”, казва, докато гледа 
експлозията: „Бог да ни прости, 

създадохме нещо по-ужасно от ада.”

След като Пол Вилард открива 
радиацията, Ърнест Ръдърфорд и 

Фредерик Соди демонстрират 
„период”, който характеризира 

всеки радиоактивен елемент 
(съгласно закона за радиоактивния 

разпад). Те показват, 
че радиоактивността 

е превръщането на 
един елемент в друг.

Ърнест Лорънс построява 
първия циклотрон в Бъркли.

Вилхелм 
Конрад
Рьонтген

1845 г. – 1923 г.

Създава и открива 
електромагнитна 
радиация във вълновия 
диапазон, познат като 
Х лъчи или 
рентгенови лъчи.

Антоан Анри
Бекерел

1852 г. – 1908 г.

Той открива, че 
елементът уран излъчва 
проникваща радиация 

(естествена 
радиоактивност).

Джоузеф Джон
Томсън
1856 г. – 1940 г.

Характеризира 
електрона, като 
измерва скоростта и 
съотношението заряд 
към маса, и показва, че 
всички атоми 
съдържат електрони.

Пиер
Кюри

1859 г. – 1906 г.

Мария 
Склодовска Кюри
1867 г. – 1934 г.

Открива полония и 
радия в Школата по 

промишлена физика и 
химия в Париж.

Нилс Бор
1885 г. – 1962 г.

Изработва модел на 
атома, в който електроните 
орбитират около ядрото.

James 
Chadwick 
1891 – 1974 

Demonstrated 
the existence of 
the neutron.

Откриват изкуствената радиоактивност.
Създават за пръв път радиоактивен елемент 

(като бомбардират лист алуминий с 
частици, излъчвани от полоний), който 

наричат „радиофосфор”.

Жан Фредерик
Жолио-Кюри

1900-1958 г.

Ирен
Жолио-Кюри

1897 г. – 1956 г.
Ото
Хан

1879 г. – 1968 г.

Лиза
Майтнер

1878 г. – 1968 г.

Фриц
Щрасман

1902 г. – 1980 г.

За пръв път електричество се генерира от 
ядрен реактор в Х-10 графитния реактор в 
Оук Ридж, Тенеси, Съединените щати, и 
това е първата атомна електроцентрала, 

която захранва крушка.

За да определят атомната маса 
на радия, Кюри обработват 
няколко тона естествена 
уранова руда, пехбленда (1 до 
2 мг радиев хлорид). Мария 
Кюри въвежда термина 
радиоактивност.

Първи разбират, че атомът на 
урана се цепи при бомбардиране 

с неутрони.
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Да направим 
   „радиоактивен”

    експеримент!

Имаме 
ли всичко?

Ха-ха-ха! 
Спокойно, това няма 

да ти трябва...

НАПРАВИ  СВЕТЕЩА            
ВОДА

Вече 
съм готов!

Така мисля.

• Жълт маркер
• УВ светлина или черна светлина
• Гумени ръкавици
• Прозрачна чаша или кутия• Вода 

Необходими 
        са:

Налей малко 
вода от чешмата 

в чашата или 
кутията.

   Свали задната 
капачка на един 
маркер. Ако не 
можеш, помоли 
възрастен да го 
разреже на две.

С ръкавиците налей мастило във 
водата и извади накиснатия в мастило 
пълнител (ако има такъв в маркера). 
Боята не е отровна, но с ръкавиците 

няма да си изцапаш пръстите.

СЪВЕТ: Използвай водата 
да пренесеш блясъка във 
всеки друг експеримент с 
вода като правене на кал, 
лед или мехурчета. 
Тоникът също сияе под УВ 
светлина и може да го 
използваш за 
експерименти с храни. 
Направи си сияещо желе.

Натисни пълнителя в кутията с 
вода за един час. Изстискай го, 
докато почти цялото мастило 
изтече във водата.

Включи черната светлина и виж как водата ти сияе.

Ултравиолетовата светлина от лампата за черна светлина излъчва неща, наречени фосфори. Тоникът и боята от маркерите съдържат фосфори, които превръщат ултравиолетовата светлина във видима. Затова водата сияе в тъмното, като насочиш черна светлина към нея. Сияещата вода може да се използва многократно и няма да изгуби сиянието си. Черна светлина се използва в криминологията, художествените изпълнения, фотографията, проверката на банкноти и антики и в много други области.

Какво става:

... или може би 
само ръкавиците...

Жълт маркер Ръкавици 

УВ или черна 
светлина

Купа

ЕКСПЕРИМЕНТ
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Смята се за 
най-големия 

експериментатор в 
древността. Той строи 
машина, задвижвана с 

пара, която нарича 
„еолипил”.

Патентова първия 
парен двигател.

Създава първия 
практичен парен 

двигател за 
изпомпване на вода, 
който използва бутало 

и се използва в 
мините.

Патентова парен двигател, 
който произвежда 

непрекъснато въртеливо 
движение. Двигателите на 

Уат с 10 конски сили 
захранват широк спектър 
производствени машини. 
Залегнал е принципът, че 

когато кондензира, парата се 
свива и създава вакуум. 

Атмосферното налягане се 
използва да избутва бутало в 

цилиндър.

Стационарният парен 
двигател е ключов компонент 

за Индустриалната 
революция. Това позволява 
построяването на фабрики 

там, където не е на 
разположение водна енергия.

Проектира и строи първия 
практичен автомобил, 
задвижван от двигател с 
вътрешно горене.

Разработва съвременния 
четиритактов двигател, което заедно 
с изобретяването на карбуратора 
от Готлиб Даймлер слага начало 
на автомобилната ера.

Строи първата 
публична 

междуградска жп линия 
в света, която използва 
парни локомотиви. 

Линията 
Ливърпул-Манчестър е 
открита през 1830 г. 

Ширината й е 1435 мм, 
която понякога се нарича 

„стивънсонова”. Тя е 
стандартна ширина за 
повечето жп линии по 

света.

Бензиновият и дизеловият 
автомобилен двигател се определят 
като четиритактови бутални двигатели с 
вътрешно горене. Има трети вид двигател, 
познат като „двутактов двигател”. 
Обикновено се среща в приложения с 
по-ниска мощност.
Някои от моторните средства, 
които може да имат двутактов 
двигател, включват мотопеди, 
джетове, радиоуправляеми 
самолетни макети, 
градинско оборудване 
като резачки, духалки за 
листа или тримери.

Д
ву

тактовият двигател

Джеронимо де 
Аянс и Бомон
1553 г. – 1613 г.

Херон
Александрийски

70 г.

Карл Фридрих 
Бенц

1844 г. – 1929 г.

Николаус
Август Ото

1832 г. – 1891 г.

Джордж
Стивънсън

1781 г. – 1848 г.

Томас
Нюкомен

1664 г. – 1729 г.

Джеймс Уат
1736 г. – 1819 г.



Добре ли си?

Сигурен ли си?

Познай. 
Ще си направим 

собствен двигател!

Напълно. 
Хайде!

НАПРАВИ ПРОСТ               
ЕЛЕКТРОМОТОР

Започни от средата на жицата 
и я навий плътно около 

маркера 30 пъти.

Свали от 
маркера 

бобината, 
която направи.

Навий свободните краища на 
жицата около бобината 

няколко пъти да я държат и след 
това ги насочи навън.

      Помоли възрастен да ти помогне и да 
свали с ножа горната половина от изолацията 

на всеки свободен край на бобината. 
Оголената жица трябва да бъде насочена в 

една посока от двете страни.

Прокарай всеки свободен край на 
бобината през ухото на игла. Опитай 
се да запазиш бобината права, без 

да огъваш краищата на жицата.

Сложи батерията да 
легне на равна повърхност.

Сложи по малко пластилин 
от двете страни на батерията, 

за да не се изтъркаля.
Сложи иглите 
изправени до 
полюсите на 
батерията така, че 
страната на всяка 
игла да докосва един 
полюс на батерията.

Залепи малкия 
магнит отстрани на 

батерията на 
централно място под 

бобината.

Завърти бобината. Какво става? 
Какво става, когато я завъртиш в 

другата посока? Какво ще стане с 
по-голям магнит? А с по-голяма 
батерия? С по-дебела жица?

Моторът ще продължи да се върти, ако се тласне в 
правилната посока, но няма да се върти ако 

първоначалният тласък е в обратната посока. Защо? 
Металът, иглите и жицата създават затворена верига, 

която пренася електричество. Токът тече от отрицателния 
полюс на батерията по веригата към положителния 

полюс на батерията. Електричеството в затворена верига 
създава свое собствено магнитно поле, което може да се 

определи по Правилото на изпънатите пръсти на 
дясната ръка. Ако вдигнете палеца на дясната си ръка, 

той показва посоката на тока, а кривата на пръстите сочи 
ориентацията на магнитното поле. В нашия случай токът 
тече през бобината, която направи. Тя се нарича „котва” 

на мотора. Електричеството създава магнитно поле в 
бобината, което обяснява въртенето й.

Какво става:

К-КАКВО?

А-А-А-А!

• Батерия D
• Изолирана жица
• Пластилин
• Изолирбанд
• Макетен нож
• Малък кръгъл магнит• Тънък маркер

• 2 дълги метални шевни игли с 
голямо ухо (ухото да е достатъчно 

голямо, да се вдене жица)

Необходими 
        са:

KA-BOOM!

Вземи 2 малки топчета 
пластилин и покрий 

острите върхове на иглите.

Използвай изолирбанд 
да закрепиш иглите към 
краищата на батерията. 

Бобината трябва да 
виси над батерията.

Магнитите имат два 
полюса – северен и южен. 
Един северен и един южен 
се привличат и магнитите 
залепват, докато два 
северни или два южни 
предизвикват отблъскване 
на магнитите. Понеже 
магнитното поле, създадено 
от тока по жицата, не е 
перпендикулярно на 
магнита, залепен за 
батерията, поне част от 
магнитното поле на жицата 
ще се отблъсква и ще 
поддържа постоянно 
въртене на бобината.

Да...

ЕКСПЕРИМЕНТ



Ва

жността на нулатаКонцепцията за нулата се появява за 
пръв път в Индия около 458 г. и е 
един от най-важните успехи в историята на 
цивилизацията. Брахмагупта – индийски 
астроном и математик, разработва 
символ за нула – точка под числата. Той 
разработва и математически операции, 
като използва нулата, пише правила за 
получаване на нула чрез събиране и 
изваждане и описва резултатите от 
използването на нула в уравнения. За пръв 
път нулата се приема като отделно 
число като идея и като символ. Едно от 
важните й предназначения е на символ в 
системата ни за записване. Когато пишем 
числото 307, например, използваме 
кратко записване. В действителност 307 
означава „3 пъти по 100 плюс 0 пъти по 
10 плюс 7 пъти по 1”.

След арабското завладяване 
на Испания нулата достига Европа 
и е доразработена от италианския 
математик Фибоначи. Тя е 
фундаментална в координатната 
система на Рене Декарт и в 
разработките по висша 
математика на Исак Нютон и 
Готфрид Вилхелм Лайбниц. 
Висшата математика проправя път 
за физика, инженерство, компютри 
и голяма част от финансовата и 
икономическа теория.

Пише най-ранните допълнения 
към Ведите, като дава правила 
за построяването на олтари. Те 
съдържат няколко важни 
математически резултата, 
включително остойностяване на 
числото π до някаква степен на 
точност и излагане на версия на 
познатата ни днес Питагорова 
теорема. Той посочва също 
дължината на диагонал на 

квадрат по отношение на 
страните, което е еквивалент на 

формулата за корен квадратен от 2.

Баудхаяна
около 800 г. пр. Хр.

Канабхуж
около 600 г. пр. Хр.

Предлага идеята, че атомът 
е неразрушима частица 

материя. Той пропагандира 
и идеята, че атомите могат да 

се съчетават по различни 
начини за постигане на химични 

промени при наличието на 
други фактори като топлина. Той посочва 

като примери почерняването на глинени 
саксии или узряването на плод.

Изобретява първата в света армилярна сфера с 
водно задвижване за астрономически 

наблюдения, подобрява водния часовник, като 
добавя още един резервоар, и изобретява 

първия сеизмограф в света, който разпознава 
общата посока на земетресение на 500 км 

оттам. Подобрява предишните китайски 
изчисления за π. Освен че описва около 

2500 звезди в подробния си каталог, той има 
и теории за Луната и връзката й със Слънцето.

Джан Хън
78 г. – 139 г.

Полага основите на две 
важни области на 

индийската математика – 
алгоритми и уравнения, което 
съответства приблизително на аритметика и 

алгебра. Едно от важните постижения на 
Брахмагупта е дефинирането на нулата като 

резултат от изваждане на число от самото себе 
си и даването на правила за аритметични 

действия с отрицателни числа („задължения”) 
и положителни числа („свойство”), също и 

като ирационални.

Брахмагупта
597 г. – 668 г.

„Рекласификация на 
математическите процедури в 
девет глави” на Янг съдържа 
най-старото представяне на това, 
което ние на Запад познаваме 

като Триъгълник на Паскал. Той 
описва подробно геометричен 

метод за решаване на 
квадратни уравнения. Ян Ху

1238 г. – 1298 г.

Мадхава 
Сангамаграма

1350 г. – 1425 г.

Той пръв използва безкрайна 
редица приближения за 

различни тригонометрични 
функции. Откритията му 

отварят вратите пред познатия 
ни днес математически 
анализ. Мадхава има 
пионерски принос за 

изучаването на безкрайните 
редици, диференциалното 
смятане, тригонометрията, 
геометрията и алгебрата.

Су Сон
1020 г. – 1101 г.

Неговата „Илюстрована 
фармакопея” разкрива познанията 
му за лекарствата, зоологията, 
металургията и свързаната технология. 
Строи армиларен часовник да му 
послужи като основа за календарна 
реформа. Разположен е в 11-метрова 
кула и захранван от водно колело и 
верига. Механизмът изпреварва 
времето си с техники, които няма да 
бъдат използвани в Европа още 
стотици години.

Главен съветник по 
хидравлика, математика и 
астрономия на Кубилай 
хан. Той конструира уред 

за астрономически 
наблюдение. Гуо изготвя нов календар, 
изчислява, че годината трае 365,2425 дни, 

което се отличава с 26 секунди от 
тогавашното измерване. През живота си той 

се занимава интензивно със сферична 
тригонометрия.

Гуо Шоуджин
1231 г. – 1316 г.

Чин 
Джиушао

1202 г. – 1261 г.Разработва метод за 
решаване на едновременни 

линейни сходства. В 
геометрията открива 

формула за изчисляване на 
лице на триъгълник, ако е 

известна дължината на трите 
страни. Формулата е 

същата като Хероновата, 
предоставена от Херон 

Александрийски около 
60 г. пр. Хр., но е възможно 
познаването на формулата 
да датира още от Архимед.

Трудът му по висша математика 
изпреварва Нютон и Лайбниц с 
над половин хилядолетие. Той 

предвижда съвременната 
условност на знаците 
(минус по минус дава плюс, 
минус по плюс дава минус) 
и пръв разбира донякъде 

значението на 
деленето с нула.

Бхаскара Ачаря
1114 г. – 1185 г. Астроном, математик и висш 

държавник, чийто труд съдържа 
първа препратка към магнитен 

компас, първо описание на 
подвижен вид и доста точно 

обяснение на произхода на 
фосилите. Той съдържа и 

наблюденията на Шен в различни 
сфери като математика, 

астрономия, атмосферни 
феномени, картография, 

оптика и медицина.

Шен Куо
1031 г. – 1095 г.



СИРАКУЗА, 
ГРЪЦКА 

КОЛОНИЯ 
ОКОЛО 200

 Г. ПР. ХР.

ЗАЩО НЕ Я 
СЧУПИШ?

АМИ ОБЕМЪТ? НУЖЕН Е ПО-ГОЛЯМ ОБЕМ СРЕБРО, 
ОТКОЛКОТО ЗЛАТО, ЗА ДА ТЕЖИ КОРОНАТА 

ТОЧНО ТОЛКОВА.

ХМ... ОБИЧАМ ДА МИСЛЯ В БАНЯТА. 
ИМАШ ЛИ ТОПЛА ВОДА?

ВИЖ! ВОДАТА ПРЕЛИВА! 
СЛУЧАЯТ Е РЕШЕН. БИЖУТЕРЪТ 

Е КРАДЕЦ!

ДА, ТРЯБВА ДА 
ХВАНЕМ КРАДЕЦ!

АРХИМЕД КАЗВА, ЧЕ ИМА 
СЛУЧАЙ ЗА НАС.

ПРИЯТЕЛИТЕ НИ СРЕЩАТ 
ПРИТЕСНЕНИЯ АРХИМЕД В 

РАБОТИЛНИЦАТА МУ.
ЦАРЯТ Е ПОИСКАЛ КОРОНА, ИЗРАБОТЕНА ОТ 
ЗЛАТО. НО СЕГА ПОДОЗИРА, ЧЕ БИЖУТЕРЪТ 
ГО Е ЗАМЕНИЛ СЪС СРЕБРО. КАК ДА РАЗБЕРА 
ДАЛИ КОРОНАТА Е ИЗРАБОТЕНА ЦЯЛАТА ОТ 

ЧИСТО ЗЛАТО?

НЕ МОГА! 
КОРОНАТА Е 

СВЕЩЕН ПРЕДМЕТ! 
АКО Я СЧУПЯ, 

МОЖЕ ДА ОБИДЯ 
БОГОВЕТЕ. ТРЯБВА 

ДА ИМА ДРУГ 
НАЧИН.

ЗЛАТОТО ИМА ПО-ГОЛЯМА 
ПЛЪТНОСТ ОТ СРЕБРОТО, НАЛИ? 

ПРЕТЕГЛИ ЛИ КОРОНАТА?

ДА. НО ТЯ ТЕЖИ ТОЧНО КОЛКОТО 
ЗЛАТОТО НА ЦАРЯ.

ДА!!

АРХИМЕД ПОСТАВЯ 
ЗЛАТО С ТЕГЛОТО НА 

КОРОНАТА В КУПА, ПЪЛНА С 
ВОДА ДО РЪБА. ТОЙ 

ИЗВАЖДА ЗЛАТОТО И 
ПОСТАВЯ КОРОНАТА. АКО 

КОРОНАТА Е 
ИЗРАБОТЕНА ОТ 

СПЛАВ СЪС СРЕБРО 
(КОЕТО ИМА ПО-МАЛКА 

ПЛЪТНОСТ ОТ ЗЛАТОТО), ЩЕ 
ИМА ПО-ГОЛЯМ ОБЕМ И 

ВОДАТА ЩЕ ПРЕЛЕЕ.

НО КАК ДА ИЗМЕРИМ ОБЕМА 
НА КОРОНАТА?

ПО-КЪСНО... ВЪВ ВАНАТА...

ЕВРИКА, СЕТИХ СЕ! 
ИЗПЛИСКАНАТА ВОДА БЕШЕ 
ИЗМЕСТЕНА ОТ ВЛИЗАНЕТО 
НИ ВЪВ ВАНАТА. ЗНАЧИ ТЯ 

ТРЯБВА ДА ИМА СЪЩИЯ 
ОБЕМ КАТО НАС.

ХЕЙ! МОЖЕ ДА 
НАПРАВИМ 
СЪЩОТО С 
КОРОНАТА!

ОПА, КАКВА КАША! 
КОГАТО ВЛЯЗОХМЕ, 

ВОДАТА ПРЕЛЯ...



В ОБСЕРВАТОРИЯТА...НА ВХОДА НА 
ОБСЕРВАТОРИЯТА...

ДА, ЛЮБОПИТЕН 
СЪМ. КАКВО 

КРИЕШ?

МАУНТ УИЛСЪН, 
КАЛИФОРНИЯ, 1923 Г.

ТРЯБВАШЕ ДА НАПРАВЯ НЯКОЛКО 
СНИМКИ, ЗА ДА ВИДЯ ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО, 

НО СЪМ ПОЧТИ СИГУРЕН, ЧЕ...

КАЖИ НИ, СТАРИ ПРИЯТЕЛЮ, 
КАКВО СИ ОТКРИЛ?

ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ МОЖЕШ 
ДА ВИДИШ ГОРЯЩА СВЕЩ НА 

13 000 КМ!

И АЗ, НО ТРЯБВА ДА СТИГНЕМ ДО 
ОБСЕРВАТОРИЯТА. ЕДУИН КАЗА, ЧЕ ТАЗИ 

ВЕЧЕР ЩЕ БЪДЕ СПЕЦИАЛНА.

КОГА ЩЕ СТИГНЕМ НА ВЪРХА? 
МНОООГО СЕ ИЗМОРИХ!

РАДВАМ СЕ ДА ТЕ 
ВИДЯ! БОЖЕ, 

ЖИВЕЕШ НА МНОГО 
ВИСОК ВРЪХ.

ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 
ГОДИНИ ХЪБЪЛ 
ПРАВИ МНОГО 

ПОДОБНИ ОТКРИТИЯ 
С ДРУГИ МЪГЛЯВИНИ. 

ДО КРАЯ НА 20-ТЕ 
ГОДИНИ ПОВЕЧЕТО 

АСТРОНОМИ СА 
УБЕДЕНИ, ЧЕ НАШАТА 
ГАЛАКТИКА МЛЕЧЕН 

ПЪТ Е САМО ЕДНА ОТ 
МИЛИОНИТЕ ВЪВ 

ВСЕЛЕНАТА.

1700 М, ТОЧНО 
КАЗАНО.

КОЕ Е 
ТОЛКОВА 

СПЕЦИАЛНО 
ТАЗИ ВЕЧЕР?

ВЛЕЗ ВЪТРЕ И 
ЩЕ ВИДИШ!

НАЛИ? ДИАМЕТЪРЪТ МУ Е 
2,5 М И ЗАТОВА Е 

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ТЕЛЕСКОП 
В СВЕТА (ЗАСЕГА)!

ТЕЛЕСКОПЪТ Е 
ИЗУМИТЕЛЕН!

ЕДУИН ХЪБЪЛ ПОСТАВЯ 
НА МАСАТА СНИМКИТЕ, 

КОИТО КРИЕ.

ДОБРЕ. ИМА НЕЩО НЕВЕРОЯТНО, 
НО ТОВА Е СМИСЪЛЪТ НА 

НАУКАТА, НАЛИ?

... ВСЕЛЕНАТА НЕ Е САМО 
ГАЛАКТИКАТА МЛЕЧЕН ПЪТ!

ИЗУМИТЕЛНО! ВИНАГИ 
СЪМ СИ МИСЛИЛ, ЧЕ 
ТРЯБВА ДА ИМА НЕЩО 

ПОВЕЧЕ.

ГАЛАКТИКАТА АНДРОМЕДА Е НАЙ-БЛИЗКИЯТ 
НИ СЪСЕД В МЕЖДУГАЛАКТИЧЕСКОТО 

ПРОСТРАНСТВО. ТЯ СЕ НАМИРА НА 
ПРИБЛИЗИТЕЛНО 2 000 000 СВЕТЛИННИ 
ГОДИНИ. НО ТОВА Е САМО НАЧАЛОТО, 

ПРИЯТЕЛИ.

ЛЕЛЕ!



ДАЛИ КЮРИ 
СА ГО 

НАМЕРИЛИ?

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА И 
ХИМИЯ, ПАРИЖ, 

ДЕКЕМВРИ 1898 Г.

ВСЪЩНОСТ УСПЯХМЕ ДА 
НАМЕРИМ НЕ ЕДИН, А ДВА 

НОВИ ЕЛЕМЕНТА!

ОТ 10 Т СКАЛА ПОЛУЧИХМЕ 
САМО 1 Г.

ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ МАРИЯ И 
ПИЕР ТЪРСЯТ ТОЗИ ТАЙНСТВЕН 

ЕЛЕМЕНТ.

ЛАБОРАТОРИЯТА НА 
КЮРИ. МАРИЯ И ПИЕР Я 

ПОКАЗВАТ НА 
ПОСЕТИТЕЛИТЕ СИ.

ПОСТРОИХМЕ СВОЯ 
СОБСТВЕНА 

ЙОНИЗАЦИОННА 
КАМЕРА ОТ ДЪРВЕНИ 
КАСИ ОТ БАКАЛИЯТА.

ПРЕРАБОТИХМЕ ТОНОВЕ 
ПЕХБЛЕНДА. ЕДНО ПАРЧЕ 

СЪДЪРЖА ДО 30 
РАЗЛИЧНИ ХИМИЧНИ 

ЕЛЕМЕНТА!

НА 20 ДЕКЕМВРИ 1898 Г. ПИЕР 
КЮРИ ЗАПИСВА ДУМАТА „РАДИЙ” 
В БЕЛЕЖНИКА СИ. РАДИЯТ Е ЯРКО 
БЯЛ, ЛУМИНЕСЦЕНТЕН, РЯДЪК И 

СИЛНО РАДИОАКТИВЕН 
МЕТАЛЕН ЕЛЕМЕНТ. И ДНЕС 
БЕЛЕЖНИКЪТ, ИЗЛОЖЕН НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЕЛЕМЕНТА,
 Е СИЛНО РАДИОАКТИВЕН И 

ОПАСЕН.

ДА ПРОВЕРИМ

1 Г КАКВО? 
КАКВО ОТКРИХТЕ?

ДОКАЗАХМЕ, ЧЕ РАДИЯТ МОЖЕ ДА 
УВРЕДИ ЖИВА ПЛЪТ. ТОВА НИ 

ДАВА НОВ НАЧИН ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 
РАК И ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.

СТРАХОТНО!

НЕ ЗНАЕХМЕ НИЩО ЗА 
НОВИЯ ЕЛЕМЕНТ, ОСВЕН 

ЧЕ ТРЯБВА ДА Е 
РАДИОАКТИВЕН.

ВЕЛИКО! ВИЕ СТЕ КАТО 
ДЕТЕКТИВИ, КОИТО 
ТЪРСЯТ ЗАПОДОЗРЯН 

ПРЕСТЪПНИК НА 
ОЖИВЕНА УЛИЦА.

СТОКХОЛМ, 1903 Г. 
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ 

НА НОБЕЛОВА НАГРАДА
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НАРЕКОХМЕ ГИ ПОЛОНИЙ 
В ЧЕСТ НА РОДИНАТА МИ 

И РАДИЙ ОТ ЛАТИНСКАТА 
ДУМА ЗА „ЛЪЧ”.

СУПЕР!

И Е САМО 
НАЧАЛОТО!

MAPИЯ
MAPИЯ
    KЮPIИ    KЮPIИ



ИЗГЛЕЖДА 
ОТВРАТИТЕЛНО.

ПОЧИНАХ СИ ДОБРЕ. НО 
СЕГА СИ СПОМНИХ КАКВО 

ЗАБРАВИХ ДА НАПРАВЯ, 
ПРЕДИ ДА ТРЪГНА.

ЛАБОРАТОРИЯТА НА 
ФЛЕМИНГ, 

3 септември 1928 г.

И СИ ЗАБРАВИЛ ДА 
СТЕРИЛИЗИРАШ 

БЛЮДАТА НА ПЕТРИ.

КАК МИНА ОТПУСКЪТ, 
ПРИЯТЕЛЮ?

*ФЛЕМИНГ НАИСТИНА 
КАЗВА „МНОГО СТРАННО”. 
ТОВА Е НЕГОВАТА „ЕВРИКА”.

В ЧИСТА ЗОНА НА ЕДНОТО 
БЛЮДО НА ПЕТРИ СЕ ВИЖДА, 

ЧЕ НЕЩО Е ЗАБАВИЛО 
БАКТЕРИАЛНИЯ РАСТЕЖ.

ПОЧАКАЙ. НЕ ГО ИЗХВЪРЛЯЙ. 
КАКВО Е ТОВА В ЪГЪЛА?

НЕ, НЕ. ЗАБРАВИХ ДА ПОЧИСТЯ 
ЛАБОРАТОРИЯТА. ВСИЧКИ ЗНАЯТ, ЧЕ ЦАПАМ, 

НО ТОВА ВЕЧЕ Е ПРЕКАЛЕНО!

НА ПЕНИЦИЛИНА И СВЪРЗАНИТЕ 
С НЕГО ОТКРИТИЯ СЕ ПРИПИСВА 

СПАСЯВАНЕТО НА ЖИВОТА НА 
ПОВЕЧЕ ОТ 100 МИЛИОНА ДУШИ 

ПРЕЗ 20 В. ЛАБОРАТОРИЯТА, В КОЯТО 
Е ОТКРИТ, Е СЪХРАНЕНА КАТО МУЗЕЙ 

ЛАБОРАТОРИЯ НА АЛЕКСАНДЪР 
ФЛЕМИНГ В БОЛНИЦА „ДЕВА 

МАРИЯ”, ЛОНДОН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

ДОНЕСЕ ЛИ НИ 
СУВЕНИРИ?

КАКВО МОЖЕ 
ДА Е?

ИМАМ УСЕЩАНЕТО, ЧЕ 
Е НЕЩО ВАЖНО!

МНОГО 
СТРАННО!*

СТОКХОЛМ, 1945 Г. 
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ 

НА НОБЕЛОВА НАГРАДА

ДА НАХРАНИШ 
КУЧЕТО?

ДА ЗАКЛЮЧИШ 
ВХОДНАТА ВРАТА?

НЯМА ПРОБЛЕМ. ЩЕ 
ТИ ПОМОГНЕМ ДА 
ПОЧИСТИШ ТУК.

НАИСТИНА ЛИ?

ЧУДЕСНО! ДА 
ЗАПОЧНЕМ С ПРОЗОРЦИТЕ. 

ОСТАВИХ ГИ ОТВОРЕНИ, КОГАТО 
ЗАМИНАХ НА ПОЧИВКА.



КАК МОГА ДА ГО ЗАБРАВЯ? 
МОЖЕ БИ ДНЕС ЩЕ РАЗБЕРА 

ЗАЩО СЕ ПРОВАЛИХ.

КИТИ ХОУК БИЙЧ, САЩ
17 ДЕКЕМВРИ 1923 Г.

ПОМНИШ ЛИ ПЪРВИЯ СИ 
ОПИТ ДА ПОЛЕТИШ?

ИЗУМИТЕЛНО. ПОЛЕТЪТ ТИ 
ТРАЯ 12 СЕКУНДИ!

В ТРИОСНИЯ 
КОНТРОЛ. ДАВА 

НИ ВЪЗМОЖНОСТ 
ДА УПРАВЛЯВАМЕ 

МАШИНАТА 
ЕФЕКТИВНО И ДА 

ПОДДЪРЖАМЕ 
РАВНОВЕСИЕ.

РАБОТАТА НИ В 
ЧАСТНОСТ С 

ВЕЛОСИПЕДИ 
ЗАСИЛИ 

УБЕЖДЕНИЕТО НИ, 
ЧЕ НЕСТАБИЛНО 
СРЕДСТВО КАТО 

ЛЕТЯЩА МАШИНА 
МОЖЕ ДА СЕ 

КОНТРОЛИРА И 
БАЛАНСИРА С 
УПРАЖНЕНИЯ.

НА ПЪРВИЯ ПОЛЕТ 
БЕЗМОТОРНИЯТ САМОЛЕТ 

ИЗМИНАВА ДИСТАНЦИЯ ОТ 36,5 
М, ПО-КЪСА ОТ РАЗМАХА НА 

КРИЛЕТЕ НА „БОИНГ” 747.

НО ТОЗИ ДЕН БРАТЯ РАЙТ 
ИЗПЪЛНЯВАТ ПЪРВИЯ 

КОНТРОЛИРАН, ЗАДВИЖВАН И 
ПОДДЪРЖАН ПОЛЕТ НА 

ЛЕТАТЕЛНО СРЕДСТВО, ПО-ТЕЖКО 
ОТ ВЪЗДУХА.

10,35 Ч. ОРВИЛ ИЗЛИТА

ЗАДВИЖВАЩ МЕХАНИЗЪМ СЪС ЗЪБНА ВЕРИГА, 
ЗАИМСТВАН ОТ ТЕХНОЛОГИЯТА НА 

ВЕЛОСИПЕДА, ЗАДВИЖВА ДВЕТЕ ВИТЛА. 
ИЗРАБОТИХМЕ ГИ РЪЧНО КАТО ПОЧТИ ВСИЧКО.

А КАКВА Е 
ТАЙНАТА?

ДОБРО УТРО! 
ВСИЧКО НАРЕД ЛИ Е?

ОПРЕДЕЛЕНО! ТОЗИ 
БЕЗМОТОРЕН САМОЛЕТ ЗА 

СВОБОДЕН ПОЛЕТ НИ Е 
ЧЕТВЪРТИЯТ И ЩЕ УСПЕЕ!

ПИТАМ СЕ КОГА ЩЕ МОЖЕМ ДА 
ПОЛЕТИМ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ...

ЗАБАВИХМЕ СЕ СЪС СЕДМИЦИ ЗАРАДИ 
СЧУПЕНИ ОСИ НА ВИТЛОТО ПРИ ТЕСТОВЕ НА 

ДВИГАТЕЛЯ. НО ДНЕС Е ДЕНЯТ!

ДОБРО УТРО, 
МОМЧЕТА!

ВИЖ! ОРВИЛ И УИЛБЪР ВЕЧЕ 
СА ТУК.

ЛЕТЕНЕТО ВЕЧЕ НЕ 
Е САМО МЕЧТА ЗА 

ЧОВЕКА.



ЗАРАДИ ЧУМАТА КЕЙМБРИДЖКИЯТ 
УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН ПРЕЗ 
СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ГОДИНИ. РЕШИХ, ЧЕ 

ТОВА Е СЛЕДВАЩОТО НАЙ-ПОДХОДЯЩО 
МЯСТО ДА НАМЕРЯ ВДЪХНОВЕНИЕ.

ИМЕНИЕТО „УЛСТОРП”, 
АНГЛИЯ, 1666 Г.

ТУК Е МНОГО 
КРАСИВО. БЛАГОДАРЯ 

ЗА ПОКАНАТА.

ДА. ЗАЩО ЯБЪЛКАТА 
ПАДНА, А НЕ СЕ ПОНЕСЕ 

ВЪВ ВЪЗДУХА?

НЕ БЪДИ ТОЛКОВА 
БЕЗРАЗСЪДЕН. ТАКА СТАВАТ 
ЗЛОПОЛУКИТЕ. МОЖЕ ДА 

ПАДНЕШ!

ТОЧНО КОГАТО КОПЕРНИК СЕ КАНИ ДА ПОСЕГНЕ КЪМ 
НАЙ-КРАСИВАТА ЯБЪЛКА, ИЗВЕДНЪЖ ТЯ ПАДА НА ЗЕМЯТА.

ГЛЕДАМ КЪМ ТОВА 
ДЪРВО ОТ ПРОЗОРЕЦА 
НА СПАЛНЯТА СИ ОЩЕ 

ОТ ДЕТЕ. МАЙКА МИ 
КАЗВАШЕ, ЧЕ Е 

СПЕЦИАЛНО. ТО Е ОТ 
РЕДКИЯ СОРТ „ЦВЕТЕТО 

НА КЕНТ” – ЗЕЛЕНА 
ЯБЪЛКА ЗА ВАРЕНЕ.

ОТ КАКВО СЕ ИНТЕРЕСУВАШ 
В МОМЕНТА, ИСАК?

АКО ЯБЪЛКАТА БЕШЕ 
ПАДНАЛА НАГОРЕ 
ВМЕСТО НАДОЛУ...

ТУК ИМАШ МНОГО 
ИНТЕРЕСНО ДЪРВО.

ПРЕЗ 2010 Г. 10-САНТИМЕТРОВО 
ПАРЧЕ ОТ ПРОЧУТОТО ЯБЪЛКОВО 

ДЪРВО БЕШЕ ИЗПРАТЕНО В КОСМОСА 
– ЗА ДА ПОБЕДИ ГРАВИТАЦИЯТА, 

НА БОРДА НА КОСМИЧЕСКАТА 
СОВАЛКА „АТЛАНТИС”.

ЗАКОНЪТ НА НЮТОН ЗА 
ВСЕОБЩОТО ПРИВЛИЧАНЕ ОПИСВА 
ГРАВИТАЦИОННОТО ПРИВЛИЧАНЕ МЕЖДУ ТЕЛА С 
МАСА, НАПРИМЕР МЕЖДУ ЗЕМЯТА И ЛУНАТА.

О, ХРАНАТА БЕШЕ 
ВКУСНА!

НЯМА ПРОБЛЕМ. 
ЩЕ ДОНЕСА.

ИСАК, КАКВА Е 
ТЕОРИЯТА ТИ?

ВНИМАВАЙ, 
НИКОЛАЙ!

МНОГО МИСЛИ МИ СЕ ВЪРТЯТ В 
ГЛАВАТА, НО ИЗГЛЕЖДА НЕ 

УСПЯВАМ ДА СВЪРЖА ВСИЧКИТЕ.

МНОГО ИСКАМ ДА 
ОПИТАМ ЯБЪЛКИТЕ. 

ИЗГЛЕЖДАТ 
ПРЕКРАСНО.

ЩЕШЕ ДА Е СТРАННО. 
ЗАЩО ДА ПРАВИ 
ТАКОВА НЕЩО?

ИМЕННО!

СПОКОЙНО. АЗ СЪМ 
ОТЛИЧЕН КАТЕРАЧ.

НО ДЪРВОТО СЕ 
КЛАТИ ПРЕКАЛЕНО 

СИЛНО.

ПРИЯТЕЛИ, МИСЛЯ, ЧЕ 
ОТГОВОРЪТ Е В МАСАТА 

И... ГРАВИТАЦИЯТА!



За повече информация посетете

За любознателни умове от всички възрасти телевизия „Da Vinci Learning” предоставя 
качествени, интересни и вдъхновяващи образователни предавания.

По примера на Леонардо да Винчи се стремим да утолим човешката жажда за знания и 
открития чрез лесен достъп до забавна, провокираща мисълта и образователна мултимедия. 
Внимателно подбраната ни програма събужда любопитството към заобикалящия ни свят с 
отличени с награди образователни предавания и международни документални филми по 
теми като природа, наука, технология, история и древни цивилизации. Ученето с Da Vinci 
Learning е забавно и творческо приключение, което насърчава всички да научат повече и да 
се заинтригуват от науката и изкуството.

Философията ни се гради на 
интегративния подход в подкрепа на 
непрекъснатия учебен процес. С 
новооткрити знания като изходна точка 
SEAMLESS LEARNING включва други 
сфери на живота като медии и социално 
общуване, за да подобри разбирането и 
да направи ученето по-приятно.
 

ЗА DA VINCI LEARNING

Игриви образи помагат на най-малките зрители да градят важни умения във всички области 
като математика, природни науки, биология, география, история.  Завладяващи 
документални филми правят най-сложните теми общодостъпни. Семейните поредици 
пътуват във времето и около смета, като приковават въображението. Възрастните могат да се 
насладят на вечерите, в които надзърваме в най-интересните истории в сферата на 
технологията, биографиите на велики умове, научните акценти, прочутите университети, 
събитията, които оформят вярванията ни, и почти всичко, което винаги сте искали да знаете. 
Da Vinci Learning създава среда, където всеки член на семейството намира възможност 
за лично израстване.

За всички възрасти Da Vinci Learning предлага 
безопасна позитивна телевизионна среда, 

където ученето се превръща в забележително пътешествие. Целта е да съчетаем най-доброто 
от детски и документални канали, за да създадем един формат. Философията на Seamless 
Learning се гради върху мултимедиен подход към аудиовизуален учебен процес за цялото 
семейство.
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Children’s Channels

БЕЗОПАСНО И 
УНИКАЛНО ЕФИРНО 
ПРЕЖИВЯВАНЕ

НАШИТЕ ПРЕДАВАНИЯ




