
Където учениците говорят Брой №11 - Наука
юли 2022 г.

ТЕОРИЯ
ЗА ПРОСТРАНСТВО-

ВРЕМЕТО

ЕВОЛЮЦИЯТА
НА ЕДНА ЗВЕЗДА

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ
НАУЧНИ ОТКРИТИЯ

БЪЛГАРСКИЯТ 
ПРИНОС
КЪМ НАУКАТА



1

Съдържание

стр. 2 - We Matter: За нас
стр. 3 - Лидер на броя: Николина Владимирова
Spotlight for Students: 
стр. 4 - Киното и пътуването във времето –  
Цветелина П. Михайлова
стр. 7 - 5 експеримента в домашни условия – Соня Батова

По темата:
стр. 12 - Какво е научна статия и как да я напишем – 
Селин Пандурова
стр. 15 - 10 жени с принос към науката – Никол Вълчева 
стр. 18 - Пет от най-забележителните 
научни открития от миналия век – Ния Боянова
стр. 20 - Българският принос към науката – Магдалена Чакърова
стр. 22 - Теория за пространство-времето – Александра Христова
стр. 25 - Стивън Хокинг – живот и принос към науката – 
Гергана Димитрова
стр. 27 - Еволюцията на една звезда – Стефани Велчева
стр. 30 - Защо Плутон вече не е считан за планета? – 
Лилия Атанасова
стр. 33 - Наука и доброволчество - възможности – Мария Сомлева

Exclusive:
стр. 35 - Кубът на Рубик като наука с Кристина Костова – 
Зорница Цекова

стр. 40 - Станете част от екипа



2

We Matter: 
Където учениците говорят
и гласът им е от значение.

Нашето ЗАЩО
Да подкрепим българските мла-

дежи по пътя към развитието им, 
за да може винаги да се чувст-
ват оценени и мотивирани да осъ-
ществяват целите си.

Нашето КАК
• Да им покажем колко ВАЖНИ 

са ТЕ.
• Да им дадем възможност да 

изразят мнението си, за да видят, 
че то наистина е от значение.

• Да ги мотивираме да преслед-
ват целите си.

• Да им помогнем да развиват 
уменията си и да придобиват по-
лезен опит.

• Да им подсигурим поле за кре-
ативна изява и възможност да се 
информират и изкажат относно 
множество теми.

• Да им покажем, че действи-
ята им са от значение.

Нашето КАКВО
Ученическо онлайн списание, 

включващо текстове и интер-
вюта по множество теми, както и 
креативен кът за онези младежи, 
които искат да споделят твор-
чеството си с останалите.

"The people who are crazy
enough to think they can
change the world are the

ones who do."
- Steve Jobs

"You must be the change you
wish to see in the world."

- Mahatma Gandhi
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Лидер на броя

Аз съм Николина Владимирова. 
Уча Икономическа социология и 
психология и наскоро завърших 
първата си година. Обичам твор-
чески насочените дейности и пи-
сането е една от тях. Именно 
това е причината да се присъе-
диня към екипа на WE MATTER и да 
приема предизвикателството да 
бъда лидер на броя. Вярвам в си-
лата на думите и смятам, че писа-
нето обрисува приказни светове, 
в които самите ние сме главните 
герои. 

Да бъда лидер беше несъмнено 
много отговорна и на моменти 
трудна задача, която изискваше 
концентрация, мотивация и сра-
ботване между мен и членовете 
на екипа. Смятам, че участието 
ми в този проект ми помогна да 
натрупам опит и нови познания, 
както и ме запозна със сфера, 
която ми беше непозната досега. 
Лидерските умения са важни, за-
щото помагат при справянето с 
ежедневните задачи и очертават 
рамка, която спомага за добрата 
организация. 

Благодарна съм за възмож-
ността, която ми бе предоста-
вена – за мен беше голямо удо-
волствие! А на вас, читателите, 
пожелавам да вярвате в себе си 
и във възможностите си. Не спи-
райте да мечтаете и следвайте 
мелодията на сърцето си. 

Приятно четене!
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Spotlight for students

Пътуването във времето 
винаги е било една от най–го-
лемите загадки за човечест-
вото. Стотици поколения са се 
чудили дали е възможно, или не. 
Съвременните учени са стигнали 
до почти единодушен отговор, че 
е постижимо. По тази причина хи-
ляди филмови създатели са се опи-
тали да покажат как би изглеждало 
пътуването във времето според 
тях. Чрез изкуството си те пред-
ставят на зрителите какъв би бил 
светът, ако човек имаше способ-
ността да контролира времето, а 
не то него. Представям ви няколко 
завладяващи филма, чиято главна 
тема е пътуването във времето. 

Edge Of Tomorrow / “На ръба 
на утрешния ден” (2014)

Този филм е перфектен при-
мер за пътуване във времето, 
съчетано с извънземна инвазия. 
Главният герой – майор Уилям 
Кейдж, изигран от актьора Том 
Круз, придобива способността да 
връща времето назад. Той трябва 
да я използва, за да унищожи 
извънземните нашественици. 
Героинята на неповторимата 
Емили Блънт – Рита Вратски, 
е рамо до рамо с майор Кейдж. 
Двамата талантливи актьори 
правят продукцията завладяваща 

за гледане. Филмът дава няколко 
ценни урока. Единият е, че всяка 
ситуация може да бъде интер-
претирана по различен начин, ако 
човек разполага с нова информа-
ция. Колкото повече знания има 
човек по дадена тема, толкова 
повече може да разбере остана-
лите гледни точки. Друго нещо, с 
което ще го запомня, е идеята, че 
човек трябва да прилага различни 
подходи и да не се отказва, до-
като не постигне желаното. Ако 
искате да откриете важни поуки 
за вас, отделете от времето си 
за Edge Of Tomorrow.

Киното и пътуването
във времето 
Текст: Цветелина П. Михайлова
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Source Code / “Първичен код” 
(2011)

Още един научнофантастичен 
филм с американски войник в глав-
ната роля. Разказва се за пилот 
на служба в Афганистан, изпра-
тен на тайна мисия, неизвестна 
дори на самия него. Героят се съ-
бужда във влак, който ще експло-
дира след 8 минути. Задачата му 
е да спре детонацията на бом-
бата и да залови виновника. Той 
обаче не знае тези подробности. 
Единственото нещо, с което е 
наясно, е, че той не е човекът, 
в чието тяло се намира – нито 
може да разбере как се е озовал на 
влака, нито коя е жената, пъту-
ваща с него. Сюжетът е интен-
зивен, завладяващ и провокиращ 

размисъл. Това, което ми харесва 
във филма, е, че макар и дезориен-
тиращ в началото, събитията се 
променят коренно, точно когато 
започвате да се чувствате ком-
фортно с това, което мислите, че 
е сюжетната линия. Представена 
е теорията за промяна на вре-
мето, като всеки път, когато 
бомбата избухва и убива всички, 
главният герой се събужда в кос-
мическа капсула на неуточнено 
място и получава заповеди от 
военните чрез компютър. Ако ис-
кате да разберете дали ще се из-
мъкне от кръговрата, в който е 
попаднал героят, гледайте филма.

Predestination / “Патрул във 
времето” (2014)

Това е най-известният филм 
в тази класация. Още с излиза-
нето си става популярен сред фе-
новете на научнофантастични 
филми. Едно гледане няма да е дос-
татъчно за това гениално произ-
ведение на изкуството. По изклю-
чителен начин са вплетени два 
сюжета. Единият се върти около 
агент Итън Хоук, който се оп-
итва да спре терорист, а другият 
проследява живота на преждевре-
менно пораснало сираче, което не 
е като всички останали. Изгражда 
се не само напрежение, но и се раз-
глеждат провокативни теми като 
тази за справедливото убийство 
и неизбежната промяна на пола. 
Сложната сага във филма успява 
да задържи вниманието на публи-
ката до самия край, а обратите 
дават почва за размисъл в множе-
ство посоки. 

12 Monkeys / “12 маймуни” 
(1995)

Каквото и да се каже за това 
произведение на изкуството, ще 
бъде малко. От подбора на актьор-
ски състав до бюджета, инвести-
ран в него – всичко е на много ви-
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соко ниво. Сюжетът разказва за 
смъртоносен вирус, пуснат през 
1996 година, който убива почти 
цялото човечество. Оцелелите са 
принудени да живеят под земята. 
През 2035 Джеймс Коул, изигран от 
Брус Уилис е затворник, живеещ в 
подземен комплекс. Коул е избран 
да бъде обучен и изпратен назад 
във времето, за да открие ориги-
налния вирус и да помогне на уче-
ните да разработят лекарство 
против него. Пътешественикът 
във времето обаче се заклещва 
във времевата примка, която е 
неизменна (парадокс на предопре-
делението). Ако искате да раз-
берете дали главният герой ще 
успее да се завърне във времето, 
в което принадлежи, гледайте 12 
Monkeys.

Time Lapse / “Грешка на вре-
мето” (2014)

Оставих любимия си научноф-
антастичен филм за края на това 
ревю. Независимо от ниския си 
бюджет, това е една от най-спо-
лучливите продукции на тази те-
матика. Какво се случва, когато 
съседът ти почине, а в дома му 
откриеш машина, която докумен-
тира бъдещето всеки ден точно 
в 20.00 часа? Отговорът е прост 
– опитваш се да спечелиш нещо 
от този ценен ресурс. Точно това 
правят и тримата главни герои. 
Не всичко обаче е толкова просто. 
Филмът показва тъмната страна 
на това да знаеш предварително 
какво ще се случи в бъдещето. 
В него ясно се виждат внезап-
ните промени в поведението на 
човек, когато знае, че каквото 
и да стори, не е способен да из-
бегне тягостните моменти. Това 
е филм, който никога няма да ос-
тарее. С всяко гледане е способен 
да обърка човек повече от предния 
път и да го завлече по-дълбоко в 
заешката дупка.

Препоръчвам ви тази кратка 
селекция на предпочитани от мен 
филми от научнофантастичния 
жанр. Уверявам ви, заслужават си. 
Приятно гледане!

Източници: 
Stein, V; Harvey, A (2021). "Is time 
travel possible?". Space.com
Посетено на :15/05/2022  

https://www.space.com/21675-time-travel.html
https://www.space.com/21675-time-travel.html
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В тази статия е време да се 
позабавляваме. Забавление чрез 
статия? Но как би било възможно 
това? – Отговорът на този въ-
прос е много интригуващ – ще се 
пренесем в света на изцапаните 
ръце, очилата и престилките, за-
щото е време да се запознаем с 
топ 5 експеримента в домашни ус-
ловия, които смятам за най-лесни, 
интересни и подходящи за начина-
ещи в експерименталната химия и 
физиката. 

№1: Слонска паста за зъби
Започвам с един особен вид 

експерименти, при които ще на-
блюдаваме цветна и красива екс-
плозия. За целта е най-добре пред-
варително да предпазим очите и 
ръцете си, като сложим защитни 
очила и ръкавици. И така, вече 
сме готови да преминем към същ-
ността на експеримента. 

Необходими материали:
1. Пластмасово шише
2. Течен сапун/веро
3.Перхидрол (30% водороден 

пероксид) или кислородна вода 
(3-6% водороден пероксид) 

4. Калиев перманганат 
5. Боя

Начин на работа:
Първо изсипваме внимателно 

около 50-60 милилитра от перхи-
дрола или от кислородната вода, 
като тук е важно да отбележим, 
че първото е далеч по-опасно от 
второто, така че внимавайте. 
След това добавяме малко от ве-
рото заедно с боята. Разклащаме 
добре сместа, след което приба-
вяме бавно и внимателно калиевия 
перманганат. Отдръпваме се и на-
блюдаваме експеримента, като се 
стараем да не пипаме горещата 
паста. 

Извод:
Преди да преминем нататък, 

нека да обясним накратко как 
и защо се случва всичко това. 
Водородният пероксид H2O2 съ-
държа един атом кислород повече 
от водата, което му придава ста-
билен вид и води до трудното му 
разлагане. За да се ускори проце-
сът, се използва катализатор – 
калиев перманганат. В резултат 
на това се отделят кислородни 
атоми, които се свързват със 
съставките на сапуна и се обра-
зуват мехурчета, които се уголе-
мяват и изригват като фонтан. 
Реакцията е екзотермична, по-
ради което и самата паста е го-
реща. 

5 експеримента 
в домашни условия
Текст: Соня Батова
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№ 2: Закон на Паскал
Сега е време да се потопим в 

света на физиката – една наука, 
която не е особено любима на по-
вечето ученици, поради безкрай-
ните формули и закони, които 
трябва да се научат. Един от тях 
е законът на Паскал за хидравлич-
ната машина. Ще започна с пред-
ставянето първо на формулата 
за налягането в течност, преди 
да ви запозная със същността 
на опита:  P = P0+ρ.g.h, където P 
е налягането, което действа в 
течност на дълбочина h; ρ е плът-
ността на течността; P0 е при-
ложеното налягане към повърх-
ността на течността; g (9.81 m/
s2 ) е ускорението на свободното 
падане близо до повърхността на 
нашата планета. Следващата 
важна стъпка е да си обясним 
принципа на работа на хидравлич-
ната машина – време за експери-
мент. 

Необходими материали:
1. Две спринцовки
2. Къс маркуч
3. Съд за вода

Начин на работа:
Първо трябва да свържете 

краищата на двете спринцовки по-
средством къс маркуч. След това 
напълнете с вода и натиснете 
буталото на едната сприн-
цовка първо напред и после назад. 
Премествайки го, ще забележите 
следното – буталото на другата 
спринцовка започва да се движи 
като се получава едно синхрони-
зирано движение ту на едната 
спринцовка, ту на другата.

Извод: 
Експериментът доказва, че 

“силата, действаща на първото 
бутало отвън, поражда налягане, 
което се предава на течността 
в цялата система, а чрез нея и на 
второто бутало”. 

Сами виждате как всеки закон 
може да бъде проверен практи-
чески, като по този начин се уле-
снява и неговото запомняне и въз-
произвеждане. 

№ 3: Симфония 
Надявам се да не си предста-

вяте, че ще експериментирате, 
докато слушате някой концерт. 
Не, че е невъзможно, но в този 
случай става въпрос за една за-
бавна игра, която е подходяща за 
малки деца. Както знаете, едно 
от качествата, свързани с дет-
ската природа, е именно любопит-
ството, което можете лесно да 
задоволите с този лесен и бърз 
експеримент.

Необходими материали:
1. Няколко стъклени чаши с ед-

накъв обем
2. Вода
3. Лъжица

Начин на работа:
Напълнете няколко стъклени 

чаши с вода като внимавате теч-
ността в тях да е с различен 
обем. Добре ще е, освен това, да 
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ги подредите, като започнете от 
най-празните към най-пълните, за 
да се получи още по-интересно. 
След това намерете една лъжица, 
с която детето да удари леко по-
следователно всяка чаша, така че 
да се получи “симфония”. 

Извод:
След като проведете експе-

римента ще стигнете до заклю-
чението, че чашите с най-малко 
вода в тях издават най-висок тон, 
а тези с най-много, обратното – 
най-нисък. 

Приятно експериментиране 
и не забравяйте да хвърляте по 
едно око на детето си!

№ 4: Вулкан в червена ябълка
Дойде време за моя любим екс-

перимент, който не само е много 
лесен за изпълнение, но и много 
красив, стига да се използва боя. 
Нека сега обясня накратко про-
цеса. 

Необходими материали:
1. Ябълка
2. Сода бикарбонат (натриев 

бикарбонат) 
3. Боя на прах 
4. Оцет 

Начин на работа:
Първо изрязвате горната част 

на ябълката, така че да заприлича 
на дупка, след което слагате 1-2 
лъжици сода бикарбонат и боята 
на прах. След като сте готови, 
идва време за същинската част 
от експеримента, в която започ-
вате да сипвате бавно оцета и 
наблюдавате ефекта на изригващ 
вулкан. 

Извод:
Протича химична реакция 

между натриевия бикарбонат и 
оцетната киселина, като се от-
деля въглероден диоксид, който се 
разпростира в целия обем на съда 
и предизвиква изригване. Тя е из-
вестна още като “шумяща проба 
за доказване на карбонати“. 

Според мен гледката е стра-
хотна и си заслужава да опитате, 
ако все още не сте. Предлагам ви 
даже да си организирате състеза-
ние между приятели и да видите 
кой вулкан ще изригва най-продъл-
жително.
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№ 5: Невидимо мастило
Знам, че ще ви стане тъжно 

да го чуете, но това е последният 
експеримент, който ще ви пред-
ставя. Той е известен като “писмо 
с невидимо мастило“ и е широко 
популярен сред по-младите, които 
най-често искат да скрият нещо 
от родителите си или пък, защо 
не, от целия свят. 

Необходими материали:
1. Лимонов сок
2. Вода
3. Клечка за уши
4. Празен бял лист/тефтерче

Начин на работа:
В началото е важно да при-

готвите разтвора като смесите 
лимоновия сок и оцета в съотно-
шение 2:1 в купичка или чаша и раз-
бъркате добре. След това може да 
започнете с писането. 

Ако пък сте любопитни да ви-
дите какво се е получило, ще се 
наложи да направите още нещо – 
да загреете листа. Внимавайте 
в изпълнението на тази задача, 
за да не си създадете неприятно-
сти.  По-безопасно е да доближите 
листа до запалена крушка, за да не 
се изгорите.

Извод: 
Според мен този опит е подхо-

дящ за деца, които обичат да из-
следват химичните свойства. 

Заключение: 
Провеждането на експери-

менти в домашна среда става 
все по-популярно в днешно време. 
Основни причини за това са заба-
влението и вълнението от това 
човек сам да постигне нещо, без 
много усилия и материали. Според 
мен е важно да се насърчава инте-
ресът на децата към експеримен-
тирането, независимо с какво и по 
какъв начин. 

Източници: 
1. Законът на Паскал: формула, формули-
ране и приложение - Средното образова-
ние и училищата 2022 (sodiummedia.com)
2. Забавни опити - Физика 
за всички (weebly.com)
3. 12 забавни научни опити за деца - 
Детска занималня BRAIN Academy-София 

https://bg.sodiummedia.com/3971551-pascal39s-law-formula-formulation-and-application
https://bg.sodiummedia.com/3971551-pascal39s-law-formula-formulation-and-application
https://bg.sodiummedia.com/3971551-pascal39s-law-formula-formulation-and-application
https://silvibo.weebly.com/1047107210731072107410851080-10861087108010901080.html
https://silvibo.weebly.com/1047107210731072107410851080-10861087108010901080.html
https://brainacademy.bg/12-fun-science-experiments-for-kids/
https://brainacademy.bg/12-fun-science-experiments-for-kids/
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Слушайте ни:
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Наука

През последните години почти 
всеки въпрос от ежедневието ни 
може да се разреши чрез търсене 
на информация в Google. За части 
от секундата в търсачката ни 
се зареждат стотици линкове, 
част от които са научни статии. 
Малко от хората си задават след-
ните въпроси: Кой е авторът? 
Редакторът на статията специа-
лист ли е в областта или просто 
поправя граматически и пунктуа-
ционни грешки? Защо точно тези 
фигури са използвани и имат ли 
нещо общо с цялостната визия 
на научното списание, в което са 
публикувани? Има още въпроси, 
които е хубаво да се вземат пред-
вид, но нека засега се съсредото-
чим върху тези. 

Като студент ежедневно се 
сблъсквам с трудността да на-
меря достатъчно и качествени 
материали за подготовка. След 
четенето и сравняването на мно-
жество източници установих 
следните особености: 

Научна статия
Идеята за нея може да въз-

никне след участие в дискусии, 
семинари и научни конференции, 
след кръгли маси или разисквания 

по проекти. Научната статия 
е жанр на академичното твор-
чество. Тя е утвърден начин за 
представяне на резултати от на-
учни изследвания. Когнитивният 
елемент е силно застъпен в нея. 
Тя може да е с обем от 8 до 25, по-
някога и повече страници. 

Структура
Структурата на научната 

статия включва базови елементи, 
които се изразяват в различен 
обем, в зависимост от областта. 
Структурни елементи на ста-
тията са: увод, основен текст, 
заключение, библиография (цити-
раната в текста научна литера-
тура), абстракт или резюме (на 
български и/или английски език), 
ключови думи, понякога кратко 
представяне на автора.

Какво е научна статия 
и как да я напишем?
Текст: Селин Пандурова
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Избор на заглавие
Най-важната стъпка от напис-

ването на научна статия е избо-
рът на заглавие – кратко, точно 
и ясно изречение, което да накара 
хората да продължат да четат. 

Три са основните правила, 
които ще ви бъдат от полза при 
избора такова:

1. Заглавията не трябва да съ-
държат абревиатури или думи и 
изрази с такава образност, която 
би предизвикала затруднения при 
декодирането.

2. Заглавието не трябва да 
съдържа отглаголни съществи-
телни, клишета и шаблони, тъй 
като те представят твърде общо 
това, което следва да се съобщи.

3. Не се използват метафо-
рични думи и изрази, които биха 
затруднили декодирането на ин-
формацията при пръв прочит. 

Абстрактите 
В структурно отношение, 

те се поставят най-често в на-
чалото на научната статия. 
Количествените критерии при 
изготвяне на абстракта са раз-
лични, но обикновено той включва 
между 150 и 250 думи или според 
други указания между 1000 до 
2000 знака. Използвайте списъка 
по-долу за да сте сигурни, че ва-
шият абстракт отговаря на ут-
върдените изисквания :

1. Започнете с безпри-
страстно, некритично и информа-
тивно изречение; емоционалните 
встъпления нямат място в този 
жанр;

2. Дайте ясно, точно, грамати-
чески правилно и стилистически 
издържано отношение към обекта 
на изследването; 

3. Демонстрирайте смисъла 
на изследването. Изреченията 
ви трябва да покажат нуждата 
и значението на изследването 
(хипотези, по какво настоящата 
разработка се различава от пре-
дходни такива и др.);

4. Опишете целта на рабо-
тата; 

5. Добавете кратко описание 
на материалите и методите, 
наблегнете на различията от 
обичайните методи (ако има та-
кива). Бъдете кратки и точни. 
Лаконичността в тази част от 
научната статия ще ви донесе 
плюсови точки;

6. Опишете резултатите 
сбито; 

7. Изтъкнете заключенията, 
изводите или препоръките, след-
ващи от работата. Подчертайте 
значението є. Това може да 
включва нови теории, интерпре-
тации, оценки или приложения; 

8. Никога не използвайте ци-
тати в абстракта.

Увод или уводни думи
Следващите съдържателни и 

структурни елементи в стати-
ята са: 

1. Кратко обяснение на основ-
ните изследователски процедури, 
които са използвани, като съще-
временно се предостави пълно оп-
исание на материалите, базата 
данни, корпусите, емпиричната 
част, архивите и архивните еди-
ници, артефактите, списъците и 
други, в зависимост от научната 
област; 
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2. Представяне/описание на 
технология или на  устройства, 
апаратури, ако са използвани та-
кива в хода на изследването, про-
учването, експеримента; пред-
ставяне на програми или софтуер, 
които са създавани или адапти-
рани за изследването; 

3. Обяснение на стъпките и 
етапите в изследването или екс-
перимента в хода на изследва-
нето.

Дискусия или дискусионни 
въпроси ( теми/проблеми)

В този допълнителен струк-
турен елемент се представят 
образците, принципите  за всяко 
важно откритие и резултати, на-
правени в хода на проучването. 
Максимално кратко се припомня 
кои методи са възприети, адапти-
рани и доразвити. След това ясно 
се представят аргументите “за” 
и “против”.

Основната част на научната 
статия

Някои български и чужди из-
дания задават свои формати, 
т.е. структурни и съдържателни 
изисквания за оформяне на ма-
териала в една статия. Един от 
най-често срещаните варианти 
е: цели и задачи, обект/предмет 
на изследване, методика, проце-
дура  и резултати. Разбира се, 
съществуват и още варианти на 
подредба, специфично обвързани 
със сферата и темата на публика-
цията.

Заключението в научната 
статия

Максималните допустими 
думи са 300, като изреченията по 
правило също трябва да не над-
вишават 10. То включва сбито 
всичко казано до момента в науч-
ната статия, без цитати, фигури 
и диаграми.

Събирането на информация
Това е последната, но не и по 

важност, част от подготовката 
на научната статия. В този жанр 
събирането и обработването на 
данни е най-трудоемката работа. 

След като ви представих син-
тезирано структурните единици 
на перфектната научна статия, 
ще си позволя да ви посъветвам: 
напишете статия, която след 
десет години ще прочетете и ще 
се чудите как сте могли да стиг-
нете до тези изводи. Напишете я 
така, както правите всяко измер-
ване и тестване – внимателно 
и с бистър ум. Създайте текст, 
който след години ще ви накара да 
си задавате още много въпроси и 
току-виж у вас се е породила нова 
сила за изследване на необятните 
ширини на науката. 

За финал, ето и един пример за 
научна статия, написана от уче-
ници на английски език.

Източници:

1. Димитров, Николай. Как Да 
Напишем Абстракт На Научна 
Публикация. Nickkin.ucoz.net
2. Мавродиева, Иванка. 
Методика За Написване На 
Научна Статия. Rhetoric.bg 

https://docs.google.com/document/d/14X4LX6GVCDBI-Ei8YxEK840vw21OSu0cBJ0EuC5KJLw/edit?usp=sharing.
https://docs.google.com/document/d/14X4LX6GVCDBI-Ei8YxEK840vw21OSu0cBJ0EuC5KJLw/edit?usp=sharing.
https://nickkin.ucoz.net/prevodi/abstrakt.pdf.
https://nickkin.ucoz.net/prevodi/abstrakt.pdf.
https://nickkin.ucoz.net/prevodi/abstrakt.pdf.
https://www.rhetoric.bg/wp-content/uploads/2018/11/Mavrodieva-issue-36-September-project-FNI-2018-last.pdf
https://www.rhetoric.bg/wp-content/uploads/2018/11/Mavrodieva-issue-36-September-project-FNI-2018-last.pdf
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Те са хора, отдали живота 
си на науката. Жени, достойно 
оценени с призиви и награди. 
Пенсионери, иноватори и борбени 
личности, взели малко от себе си 
и дали много на света. Те посвеща-
ват живота си на науката и от-
кривателството и си проправят 
път към успеха, оставяйки следа в 
историята. Представям ви жени, 
заслужили адмирациите на всички 
хора.

1. Д-р Евгения Сарафова
Д-р Евгения Сарафова е главен 

асистент в Геолого-географския 
факултет на Софийски универси-
тет “Св. Климент Охридски“ и е 
сред основателите на образова-
телния уебсайт “Географ БГ“. С ма-
гистърската си теза “Моделиране 
на туристически маршрути с ГИС 
в района на Земенския пролом” пе-
чели III място на националния кон-
курс “Млади и енергични учени”, 
част от Европейската нощ на 
учените. Има професионален 
опит, свързан с менторство на 
студенти и ученици по различни 
проекти и програми.

2. Грейс Хопър
Тя е забележителен учен със 

значимо влияние върху съвремен-
ните компютърни науки. Част е 
от екипа, популяризирал концеп-
цията за механично независим 
програмен език, и е създателка на 
първия в света компилатор за про-
грамен език, както и на програм-
ното осигуряване за компютъра 
“Марк I”. Не на последно място, на 
нея дължим и термина debugging. 
Носителка е на множество на-
гради и почетни докторантури, 

включително и медал за военна 
служба.

3. Хеди Ламар
Кинолегендата Хеди Ламар е 

австралийска и американска ак-
триса, прочула се в световната 
киноиндустрия, но също така 
и изобретателка. По време на 
Втората световна война Хеди 
впряга влечението си към точ-
ните науки в борбата с нацистка 
Германия, като заедно с компози-
тора Джордж Ентайл, разработ-
ват патент за радиоуправляеми 
торпеда, които не могат да бъдат 
засечени или заглушени от врага.

10 жени с принос към науката
Текст: Никол Вълчева
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4. Мери Картрайт 
Амбициозната британка Мери 

Картрайт е сред едва петте 
жени в историята, следващи в 
Оксфордския университет, която 
завършва с почести, а по-късно и 
с докторска степен. Назначена е 
за преподавател по математика в 
“Кеймбридж”. Публикува повече от 
100 труда в областта на класи-
ческия анализ, диференциалните 
уравнения и свързани топологични 
проблеми. Тя е единствената жена 
математик, избрана за член на 
Кралското дружество. Отличена 
е с множество награди и медали за 
научните си постижения и година 
след пенсионирането си е обявена 
за Дама на Ордена на Британската 
империя.

5. Ада Лъвлейс
Огъста Ейда Кинг, графиня 

на Лъвлейс, или по-позната като 
Ада Лъвлейс, е английска мате-
матичка, родена през 1815 г. Тя е 
считана за първия програмист в 
историята, тъй като написва ал-

горитъм, който да бъде разчетен 
от машина. Тя става известна за-
ради превода си на научната ста-
тия “Елементи от аналитичната 
машина на Чарлз Бабидж”, към 
който добавя свои собствени впе-
чатления и бележки. 

6. Мария Мичъл
Мария Мичъл е сред най-ви-

дните представители на жените 
в науката. Отгледана е в прогре-
сивно за времето си семейство, 
което много държи на доброто 
образование. Придобива междуна-
родна известност като първата 
американка в астрономията, ко-
гато на 1 октомври 1847 г. от-
крива с телескоп нова комета. 
Американската академия за из-
куства и науки я приема за член 
и така Мария се превръща в пър-
вата жена в редиците є, която 
също печели три почетни сте-
пени.

7. Мария Кюри
Мария Кюри е полско-френска 

физичка и химичка. Тя е единстве-
ната жена, която е отличена с 
две Нобелови награди в различни 
сфери на науката – химия и фи-
зика. Откривател е на химичния 
елемент радий, откъдето идва 
и прякорът є “радиоактивната 
жена”.
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8. Нети Стивънс
Тя е момиче от американски 

произход, решено да стане учител 
в Станфордския университет. 
Нети посвещава години от жи-
вота си на това да открие защо 
момчетата стават момичета, а 
момичетата – момчета. За разга-
даване на загадката, тя започва 
да изучава брашнени червеи. Днес 
Нети Стивънс е сред петте жени 
в историята, които следват в 
Оксфордския университет и за-
вършват с почести, а по-късно е 
призната за един от най-добрите 
генетици, защото открива поло-
вите хромозоми.

9. Джил Тартър
Джил Тартър е американски ас-

троном. Като малка мечтаела да се 
сприятели със звездите и така за-
почва да проявява интерес към из-
вънземния живот. Станала астро-
ном и директор на Институт SETI. 
Години наред тя и екипът є проуч-
ват стотици звездни системи с 
помощта на радиоскопи по целия 
свят. Въпреки че никое от проуч-
ванията є не е научно доказано, тя 
не губи надежда. “Никой никога не 
е твърдял, че в морето няма риба, 
само защото е извадил една празна 
чаша от него.”  – казва тя. 

10. Ан Макосински
Това е жената, която е смя-

тана за един от най-обещава-
щите изобретатели. Канадската 
изобретателка е родена през 1997 
г. В детството си не можела да 
учи късно вечер, защото в къщата 
є нямало електричество. Ан обаче 
знаела как да майстори разни неща 
и изпитвала особено влечение към 
транзисторите (уред, който ре-
гулира електричеството). Години 
по-късно, през 2011 г., тя е при-
зната за изобретателя на термо-
електрическото фенерче.

Това бяха 10 жени, които са 
допринесли за прогреса на нау-
ката. Те са останали и ще про-
дължат да съществуват в исто-
рията със своите постижения и 
открития. Благодарение на тях 
днес светът е по-богат на откри-
тия и приноси в сферата на нау-
ката.

Източници:

1. “Истории за лека нощ за момичета 
бунтарки” Елена Фавили и Франческа 
Кавало, 2017г., издателска къща Хермес
2. Жени в науката. Wikipedia. 
3. 10 вдъхновяващи жени от ис-
торията на науката и матема-
тиката. Nauka.offnews.bg

Снимки: Wikimedia Commons

https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://nauka.offnews.bg/news/Razni_17/10-vdahnoviavashti-zheni-ot-istoriiata-na-naukata-i-matematikata_181685.html
https://nauka.offnews.bg/news/Razni_17/10-vdahnoviavashti-zheni-ot-istoriiata-na-naukata-i-matematikata_181685.html
https://nauka.offnews.bg/news/Razni_17/10-vdahnoviavashti-zheni-ot-istoriiata-na-naukata-i-matematikata_181685.html
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За да погледнем в бъдещето, 
трябва да познаваме миналото. 
ХХ век и направените през него 
научни открития спомагат за 
развитието на света. Затова 
ще се обърнем именно към това 
неотдавна отминало столетие, 
което ражда новости, променили 
коренно нашия живот и обкръжа-
ващата ни среда. За да говорим 
за “откритие“, трябва първо да 
изясним самото понятие. Затова 
вземаме за основа следващото оп-
ределение: “Откритието е ново 
постижение, направено в про-
цеса на научното опознаване 
на природата и обществото; 
създаването на преди това не-
известни, обективно същест-
вуващи закони, свойства и явле-
ния от материалния свят”. 

1. Титаник
Този известен и най-голям кру-

изен кораб на британската компа-
ния "White Star Line" отплава през 
април 1911 г. Конструкцията му 
предизвика наистина голям ин-
терес у хората. Дължината му 
била 268.83 м., а в ширина дости-
гал 28.19 м. и се издигал на висо-
чина от 54 м. На борда можело да 
се качат 2556 пътници и още 892 
души екипаж. На 2 април 1912 г. 
Титаник успешно преминава тес-
товете за движение по водата и 
няколко дни по-късно поема на пър-
вото си пътуване. 

Достъпът до круиза бил лими-
тиран само до много богати хора, 

защото цената на билета дос-
тигала 4350 долара (равнява се 
на около 60 хиляди днес). Както 
може би знаете, за съжаление 
първото отплаване на Титаник е 
и последното. На 10 април 1912 г. 
той потегля от пристанището 
в Саутхемптън с 1316 пътници и 
891 членове на екипажа на борда, 
като крайната цел била Ню Йорк. 
На 14 април 1912 г. корабът се 
сблъсква с айсберг и потъва, в ре-
зултат на което повече от 1500 
души са загинали, като оцелелите 
са само около 700.

2. Теорията на относител-
ността 

През 1915 г. Айнщайн използва 
понятието относителност и из-
вежда формулата, която свързва 
енергията и масата. Теорията на 
относителността описва грави-
тацията не като сила, а като по-

Пет от най-забележителните 
научни открития 
от миналия век
Текст: Ния Боянова
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следица от изкривяването на прос-
транство-времето, причинена от 
неравномерното разпределение 
на масата. Повече по темата мо-
жете да прочетете в текста на 
Александра Христова: “Теория за 
пространство-времето”.

3. Първият компютър
В съвременния свят е трудно 

да си представим живота без ком-
пютри. През 1937 г. Джон Атанасов 
създава калкулатор, който да се 
използва за опростяване на изчис-
ления, като благодарение на него 
стига до основната концепция за 
създаването на първия компютър. 
Атанасов открива иновативни 
решения за организацията на па-
метта и метода за въвеждане и 
извеждане на данните. След съз-
даването на този супер калкула-
тор, ученият проектира първия 
компютър, наречен АBC (Atanasoff-
Berry Computer). 

4. Откриване на първата 
структура на ДНК

През 1953 година американе-
цът Джеймс Уотсън и англича-
нинът Франсис Крик предлагат 
общоприетия днес двойно спира-
лен модел на молекулата на ДНК. 
Моделът им произлиза от една 

рентгеноструктурна снимка, 
която била направена година по-
рано от англичаните Розалинд 
Франклин и Реймънд Гослинг, както 
и от информацията, получена от 
американеца Ъруин Чаргаф, че ба-
зите на ДНК образуват двойки.

5. Технически постижения - 
Операта в Сидни

Това е може би най-впечатля-
ващият символ на Австралия след 
кенгуруто. Построена през 1973 
г., на това здание се гледа като на 
един изключителен експеримент в 
съвременната архитектура (нари-
чано е още “архитектурно чудо на 
света“). Изграждането е продъл-
жило повече от 15 години, като 
над 100 милиона долара са израз-
ходвани за него. В самата оперна 
зала се провеждат и множество 
концерти,  като в сградата също 
има столове от драматични и 
камерни театри, няколко ресто-
ранта и приемни. Там се намира и 
най-големият механичен орган в 
света с десет хиляди тръби.

Съществуват множество зна-
чими открития в човешката ис-
тория и всяко от тях е с огромно 
значение и до днес. Трудно е да 
се избере само едно от тях като 
най-важно. Връщайки се назад, ние 
виждаме иновации, които днес ни 
се струват като нещо нормално 
– такива, без които не можем. 
Приемаме ги за част от нашето 
ежедневие, смятайки, че те ви-
наги са съществували.

Използвани източници:
• Haй-вaжнитe нayчни пocтижe-
ния пpeз втopoтo дeceтилeтиe 
нa 21 вeк. Money.bg
• Най-важните изобретения на 
20-ти век в света. Tues.ru
• Красивият и загадъчен свят на мате-
матиката. Пловдивски университет.

Снимки: Wikimedia Commons

https://money.bg/inovations/nay-vazhnite-nauchni-postizheniya-prez-vtoroto-desetiletie-na-21-vek.html?fbclid=IwAR2bj_9gazI0L6F6s-OiYCZ6sZHNglbiP8AxXSJ6OkKg7YroIH1b3dGQSVQ
https://money.bg/inovations/nay-vazhnite-nauchni-postizheniya-prez-vtoroto-desetiletie-na-21-vek.html?fbclid=IwAR2bj_9gazI0L6F6s-OiYCZ6sZHNglbiP8AxXSJ6OkKg7YroIH1b3dGQSVQ
https://money.bg/inovations/nay-vazhnite-nauchni-postizheniya-prez-vtoroto-desetiletie-na-21-vek.html?fbclid=IwAR2bj_9gazI0L6F6s-OiYCZ6sZHNglbiP8AxXSJ6OkKg7YroIH1b3dGQSVQ
https://tues.ru/bg/vazhneishie-izobreteniya-20-veka-v-mire-dvenadcat-velichaishih-izobretenii-xx-veka/?fbclid=IwAR1xQo7hFLGuqzYASJwhPj5utbtQeuK0mE-xfoc89JokJtp2QADDG4nzuxU
https://tues.ru/bg/vazhneishie-izobreteniya-20-veka-v-mire-dvenadcat-velichaishih-izobretenii-xx-veka/?fbclid=IwAR1xQo7hFLGuqzYASJwhPj5utbtQeuK0mE-xfoc89JokJtp2QADDG4nzuxU
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2019/vestnik_br_1-2019-color-ok----ok.pdf
https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2019/vestnik_br_1-2019-color-ok----ok.pdf
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Какво ли може да оставим на 
света? Всъщност ние, българите, 
имаме огромен принос към сфе-
рите на хуманитарните науки и 
техниката. Нашенски нововъведе-
ния можем да видим в биологията, 
химията, физиката и още много 
други области на науката. Сега 
ще ви запознаем с няколко примера 
за български открития, както и с 
техните откриватели. 

1. Компютърът
Първият компютър на 

Атанасов-Бери е различен от ком-
пютрите, които познаваме днес. 
Създаден е като университетски 
проект на новаторска сметачна 
машина в периода от 1939 до 1942 
г. от Джон Атанасов и Клифърд 
Бери. Атанасов е американски ма-
тематик и физик с български про-
изход. 

Компютърът АВС е първият 
модел на електронен цифров ком-
пютър с регенеративна памет. 
Работата му е била да решава до 
29 линейни уравнения с по 29 неиз-
вестни. За жалост разработката 
му е прекъсната и в резултат на 
това машината успява да реши 
уравнения с от 3 до 5 неизвестни. 

2. Фотоелектричният ефект
Първото българско откри-

тие във физиката е фотоелек-
тричният ефект. Той е дело на 
Георги Наджаков. Това е стабилно 
състояние при едновременно 
действие на електричното поле 
и светлината върху диелект-
рици и полупроводници. Ефектът 
е открит през 1937 година. Той 
стои в основата на класическата 
електрофотография (ксерограф-
ската и фотокопирна техника), но 
може да се приложи и в областта 
на безвакуумната телевизионна 
техника, при запаметяващите ус-
тройства, рентгеновите дозиме-
три и при направата на снимки от 
космически спътници, предавани 
директно по електромагнитен 
път до Земята.

 
3. Лактобацилус булгарикус
Млечнокиселата бактерия е 

открита през 1905 година от ми-
кробиолога Стамен Григоров. Тя 
е микроорганизъм, който предиз-
виква ферментацията, необходима 
за получаване на киселото мляко. 

Българският принос 
към науката
Текст: Магдалена Чакърова

Снимка: Wikimedia Commons
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%E2%80%93_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://www.cys.bg/2010/react/Anketa_info.pdf
https://bg.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_delbrueckii_subsp._bulgaricus
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Изследвания показват, че българ-
ската бактерия може да изиграе 
важна роля при лечението на чер-
нодробни болести, инфекциозни и 
стомашно-чревни заболявания. За 
жалост, тя започва да се използва 
все по-малко в киселите млека, 
които купуваме от магазините, 
поради факта, че срокът им на 
годност става доста по-кратък. 

4. Шестият сърдечен тон
Откривателят на шестия 

сърдечен тон е проф. Иван Митев. 
Докато преглежда пациент, той 
случайно усеща тон, различен от 
останалите. Решава да направи 
проучване върху още стотици па-
циенти, за да провери дали наис-
тина долавя нещо. С наличната 
тогава техника, професорът ус-
пява да регистрира тона. Това 
става през 1974 година и откри-
тието му помага за избягването 
на бъдещи грешки при диагно-
стициране. Намирането на шес-
тия сърдечен тон е първото бъл-
гарско откритие в медицината.

5. Лекарството Нивалин
Това българско чудо се из-

ползва за лечение на проблеми с 
централната нервна система и 
деменцията. Прилага се също и 
при болести на гръбначния стълб. 
В психопатията го предписват 
при забавяне в умственото раз-

витие. Помага и при други бо-
лести, пред които медицината 
е безпомощна. Лекарството е 
открито през 1959 година от 
Димитър Пасков. До днес то ос-
тава най-известното българско 
лекарство по цял свят. За откри-
ването на “Нивалина”, на проф. 
Пасков се присъжда званието 
“Доктор на медицинските науки”. 

6. Най-далечната планета
Професор Димитър Съселов 

бива забелязан от Световната 
астрономическа асоциация,  след 
като публикува един от трудо-
вете си в международно научно 
издание и е поканен да специали-
зира в Торонто. Добива своята 
известност с откриването на 
планети, приличащи на Земята – 
така наречените екзопланети, 
извън Слънчевата ни система.  
По-късно той и сътрудниците 
му разработват метод за тран-
зитно търсене и чрез него през 
2003 г. откриват най-далечната 
планета – OGLE-TR-56b, която 
се намира на 5000 светлинни го-
дини от нас. 

Това са само някои от много-
бройните български открия. Без 
тях може би нямаше  и да можем 
да си представим света днес. 
Могат да бъдат добавени още 
много имена, които са поводи да 
се гордеем с нацията си. Всеки 
от тях е направил една малка 
крачка, която осигурява един 
голям скок за човечеството. 

Източници:
1. Български научни откри-
тия. Wikipedia.com
2. Компютър на Атанасов –  
Бери. Wikipedia.com
3. Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus. Wikipedia.com
4. Шестият сърдечен тон. Jenite.com
5. Най-далечната планета. Jenite.com
6. Нивалин - вълшебното лекар-
ство на д-р Пасков. Duma.bg

http://jenite.blogspot.com/2008/10/18.html
https://duma.bg/nivalin-valshebnoto-lekarstvo-na-d-r-paskov-n182502
http://jenite.blogspot.com/2008/10/5.html
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F#%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F#%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%E2%80%93_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%E2%80%93_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_delbrueckii_subsp._bulgaricus
https://bg.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_delbrueckii_subsp._bulgaricus
http://www.jenite.net/2008/10/18.html
http://www.jenite.net/2008/10/5.html
https://duma.bg/nivalin-valshebnoto-lekarstvo-na-d-r-paskov-n182502
https://duma.bg/nivalin-valshebnoto-lekarstvo-na-d-r-paskov-n182502
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Ако попитате повечето хора, 
ще разберете, че обикновено 
те свързват името на Алберт 
Айнщайн с нещо, нареченo “Теория 
на относителността”. Материя, 
гравитация, пространство-време. 
Чували сме тези понятия, но какво 
значение крият? Каква е връзката 
помежду им?

Обща и специална теория на 
относителността

Теорията на относителността 
се дели на специална (частна) – 
СТО, и обща – ОТО, като ОТО е пуб-
ликувана за пръв път през 1915 г. и 
обединява СТО с Нютоновия закон 
за всеобщо привличане. СТО се ос-
новава на два постулата – прин-
цип на относителността, според 
който законите на физиката са 
едни и същи във всички инерциални 
системи* и фактът, че скоростта 
на светлината във вакуум е непро-
менлива. СТО обаче не обяснява 
гравитацията. Тук на преден план 
излиза законът за всеобщо привли-
чане, който гласи: “Всички тела във 
Вселената се привличат със сила 
F, правопропорционална на произ-
ведението от масите на телата 
m1*m2 и обратнопропорционална 
на квадрата от разстоянието 
между тях r.”.

F=G * m1*m2/r2

Обединявайки СТО и закона на 
Нютон, Айнщайн определя грави-
тацията като геометрично свой-
ство на пространство-времето, 
т.е гравитацията не е сила, раз-
пространяваща се в простран-
ството, а характеристика на 
самото пространство-време. 

Какво означава това? Съгласно 
ОТО, съществува тясна връзка 
между геометричните свойства 
на пространство-времето и раз-
пределението на материята в 
него. Тоест въпросните свойства 
“предопределят“ движението на 
телата. Точно това разбираме 
под действие на гравитационни 
сили. Следователно, изучаването 
на геометричните свойства на 
пространство-времето, води до 
разбиране на гравитационните 
взаимодействия.

Пространство-времето или 
четириизмерната Вселена

По определение, простран-
ство-време е физически и матема-
тически модел, който комбинира 
пространството и времето в еди-

Теория за 
пространство-времето
Текст: Александра Христова
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нен пространствено-времеви кон-
тинуум**. В съответствия с ТО, 
Вселената има 3 пространствени 
и едно времево измерение.

Вероятно се сещате за подобно 
изображение:

То представя двуизмерно вре-
ме-пространствено изкривяване. 
Време-пространството се явява 
като плоска повърхност, изкривена 
от тежък овален предмет. Нека 
приемем жълтото топче за пла-
нета, а сивото – за  комета, пре-
минаваща наблизо. Ако кометата 
не се движи достатъчно бързо, 
то, попадайки в кривината, тя ще 
се завърти спираловидно надолу 
и в крайна сметка ще се сблъска 
с планетата. При по-голяма ско-
рост обаче кометата ще влезе от 
едната страна на кривината и ще 
излезе от другата с леко проме-
нена траектория. В такъв случай 
време-пространството се изкри-
вява, а самото пространство е 
вместо двуизмерно – триизмерно. 
Макар крайно опростен, този 
модел ни позволява да си предста-
вим как гравитацията, създадена 
от масивни тела, действа на обек-

тите, преминаващи край тях.
Като имаме предвид ОТО, 

можем да стигнем до твърде-
нието, че ако материята е дос-
татъчно плътна, тя ще изкриви 
пространство-времето дотол-
кова, че то да се затвори в себе 
си. Това означава една безгранична 
Вселена, която въпреки безгранич-
ността си,  представлява крайно 
затворено пространство, извън 
което не съществува нищо друго.

Черни дупки
Не е лесно да си представим 

какво точно е черна дупка, тъй 
като няма как да видим такава. 
Самото име сякаш навежда към ми-
сълта, че в една черна дупка “няма 
нищо“, а всъщност, е напълно об-
ратното. Тя е огромно количество 
материя, събрана в много малка 
площ. В тази област от простран-
ство-времето гравитацията е 
толкова силна, че нищо – никакви 
частици или дори електромагнитно 
излъчване като светлината – 
не може да избяга от нея.

Снимка: Wikimedia Commons
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Идеята за обект, толкова плъ-
тен и масивен, че дори светлината 
не може да го напусне, съществува 
от векове. ОТО също предвижда, 
че след смъртта на огромна звезда 
остава малко, плътно ядро. Ако ма-
сата му е три пъти по-голяма от 
тази на Слънцето, гравитацията 
надвива всички останали сили и се 
създава черна дупка.

Тъй като черните дупки не из-
лъчват светлина, единственият 
начин да разберем, че са там, е 
като наблюдаваме ефекта им 
върху околните обекти. Например, 
ако звезда премине край черна 
дупка, тя може да бъде разкъсана, 
докато черната дупка я придърпва 
към себе си.

Човекът винаги е вдигал по-
глед към небето и е търсел отго-
вори на всевъзможни въпроси. Кои 
сме? Защо сме тук? Има ли още 
като нас? И макар да имаме много 
отговори, благодарение на велики 
учени като Айнщайн, все още има 
такива, които чакат своя ред да 
бъдат открити. От черните дупки 
до пространство-времевите из-
кривявания, Вселената крие какви 
ли не загадки и може би ние сме 
тези, които ще ги разрешат.

*отправна инерциална система – 
отправна система, в която действа 
Законът за инерцията: “Материална 
точка, върху която не действат никакви 
сили или действащите сили взаимно 
се уравновесяват, която се намира в 
състояние на покой или равномерно 
праволинейно движение“; трябва да се 
има предвид, че реално в природата 
не съществува такава система
**континуум – постоянно, непрос-
транствено цяло или последовател-
ност от неща, между които няма 
разделение или разлика; в ТО времето 
е неотделимо и равнозначно на ос-
таналите три координати и зависи 
от движението на наблюдателя

Източници:
• “Основни принципи в Теория на 
относителността”, Start.bg
• “Black holes”, NASA science
• “Специална теория на относи-
телността”, Наука OFFNews

https://kvantovafizika.start.bg/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8+%D0%B2+%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-17312
https://kvantovafizika.start.bg/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8+%D0%B2+%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-17312
https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/black-holes
https://nauka.offnews.bg/news/Fizika_14/Spetcialnata-teoriia-na-otnositelnostta_1197.html
https://nauka.offnews.bg/news/Fizika_14/Spetcialnata-teoriia-na-otnositelnostta_1197.html
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През вековете са живели ми-
лиарди хора, много от които са 
допринесли за развитието на 
света в различни отношения. Без 
техните знания и умения едва ли 
той щеше да бъде такъв, какъвто 
го познаваме днес.

Независимо дали се интере-
суваме от наука, или по-точно 
от физика, когато чуем името 
Стивън Хокинг, веднага се се-
щаме кой е той. Макар че е диаг-
ностициран с тежко заболяване 
на ранна възраст и лекарите не 
му дават повече от две-три го-
дини живот, Хокинг им доказва, че 
грешат и живее до седемдесет и 
шест годишна възраст.                                

Той се прочува с редица пости-
жения в областта на космологи-
ята – специалност, която не е 
много популярна за времето му. 

Освен невероятните си от-
крития в науката, Стивън Хокинг 
участва като гост в няколко 
филма и сериала като “Теория 

за Големия взрив”, “Дилбърд”, 
“Семейство Симпсън” и други. 
Той е автор и на няколко книги, 
най-известната от които е 
“Кратка история на времето”. 
В съавторство с дъщеря си –  
Люси, създават детски книжки, в 
които малчуганите могат да се 
запознаят с физиката по лесен и 
забавен начин.

Интересен факт е, че въпреки 
гениалността си, в ранните си 
ученически години Хокинг не е бил 
добър ученик, а напротив – учили-
щето му се е струвало скучно. За 
сметка на това пък е бил много 
любопитен и с голяма страст раз-
глобявал радиа и часовници, за да 
види как всъщност работят те, 
въпреки че в повечето случаи не 
успявал да ги сглоби наново. 

Мечтата на баща му, Франк, 
е била синът му да отиде да учи 
медицина в Оксфорд, но семей-
ството няма финансовата въз-
можност за това и влизането му 
в университета е невъзможно 
без стипендия. Когато виждат, 
че Стивън не е заинтересован 
от това да изкарва добри оценки, 
родителите му предполагат, че 
той няма да успее да стигне до 
Оксфорд. Младежът им доказва, 
че грешат и изкарва отлични ре-
зултати на финалните изпити. 

Въпреки че е приет в мечтания 
от бащата университет, геният 
не записва медицина, защото спо-
ред него не е достатъчно точна 
наука. Неговото желание е да учи 
математика, но по това време 
там няма такава специалност, 
затова решава да запише физика. 

Стивън Хокинг – живот 
и принос към науката
Текст: Гергана Димитрова
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Първата година минава скучно за 
него, тъй като нещата, които 
изучават, му се отдават лесно. 
Всичко се променя, когато се за-
писва в гребния отбор на Оксфорд. 
Това му носи популярност, но в съ-
щото време се отразява отрица-
телно на учението му.  

Едно от най-големите му 
постижения е теорията за 
Вселената. През 1983 г. той и ко-
легата му Джим Хартъл комбини-
рат познанията си. Теорията им 
шокира света, тъй като твърдят, 
че Вселената няма граници. Те до-
казват, че тя ще изчезне след 20 
милиарда години. Въпросът дали 
времето ще се върне назад след 
това, го измъчва до края на дните 
му. 

Хокинг е силно заинтригуван 
от черните дупки и тяхното съ-
ществуване. Голяма част от жи-
вота си прекарва в изследване на 
този феномен. Той е и първият 
човек, който предвижда малките 
черни дупки в Големия взрив, като 
предполага, че поради скромните 
си размери и прекалено високата 
си температура, те най-вероятно 
са експлодирали и са освободили 
голямо количество енергия.

Известен е също и като от-
кривател на радиацията “Хокинг“ 
– тази, която черните дупки из-
пускат, докато губят маса. Тя се 
получава заради квантов ефект 
близо по краищата на черната 
дупка (или още наричани хори-
зонт).

Въпреки всички тези от-
крития, физикът не получава 
Нобелова награда.

Едно е сигурно – за този гени-
ален ум има много още какво да 
се каже. Животът му е пълен с 
невероятни събития и интересни 
случаи, които си струва да бъдат 
научени. Хокинг меко казано про-
меня света с несравнимите си по-
стижения. Въпреки трудностите, 
през които преминава, той не се 
предава, а напротив – дори след 
като е парализиран, успява да из-
мисли начин как да комуникира с 
външния свят. Стивън Хокинг 
е пример за силна воля. Той до-
казва, че не трябва никога да се 
отказваме от целите си, незави-
симо през какво преминаваме.  

Източници: 
1. Откритията, които направиха 
Стивън Хокинг известен. Vesti.bg
2. Стивън Хокинг. Wikipedia.com
3. 10 СУПЕР ИНТЕРЕСНИ факта за 
ГЕНИЯ Стивън Хокинг. Debati.bg

Снимки: Wikimedia Commons

https://www.vesti.bg/tehnologii/nauka-i-tehnika/otkritiiata-koito-napraviha-stivyn-hoking-izvesten-6080325
https://www.vesti.bg/tehnologii/nauka-i-tehnika/otkritiiata-koito-napraviha-stivyn-hoking-izvesten-6080325
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://debati.bg/10-super-interesni-fakta-za-genia-stivan-hoking/
https://debati.bg/10-super-interesni-fakta-za-genia-stivan-hoking/


27

Още от древни времена хората 
вдигали поглед към нощното небе 
и наблюдавали звездите. Нощ след 
нощ, векове наред обществото не 
забелязвало промени; така се ро-
дила идеята, че звездите са вечни. 
Това обаче не е вярно. Техният 
живот е толкова дълъг, че е въз-
можно да няма промяна във види-
мата Вселена в продължение на 
поколения. Въпреки това те също 
се изменят с времето. 

Всички звезди се раждат в 
мъглявини и преминават през три 
етапа на еволюция. Началният 
стадий включва времето преди 
да започнат ядрените реакции в 
недрата на младата звезда. По 
време на втория етап – ядрения, 
звездата излъчва светлина за 
сметка на отделената енергия 
и постепенно променя химичния 
си състав. Продължителността 

на всеки период и видът на край-
ния стадий, през който преминава 
звездата, след като изчерпа ядре-
ното си гориво, зависят от ней-
ните маса и размер. По-малките 
звезди завършват като бели джу-
джета, а по-големите – като неу-
тронни звезди или черни дупки.

В тази статия ще бъдат раз-
гледани етапите на звездната 
еволюция последователно.

Мъглявина
Звездата се ражда в резул-

тат от гравитационно свиване 
на огромен газов облак, наречен 
мъглявина. Подобни облаци изпъл-
ват голяма част от Галактиката. 
Размерите им са огромни (някои 
имат диаметър стотици хиляди 
светлинни години), но са сравни-
телно леки – мъгляв облак с раз-
мерите на Земята би имал обща 
маса само няколко килограма. 
Необходими са милиони години, до-
като завърши този процес и звез-
дата засияе. 

Начален стадий  
(протозвезда)

Мъглявината се срутва поради 
някаква сила, най-често гравита-
ция, при което се формират ди-
скове от материя. Образувалият 
се вече облак от звезден прах и 
газ постепенно се свива под вли-
янието на своите маса и гра-
витация и започва да се върти. 
Свиването продължава, докато 
температурата се повиши дос-
татъчно, за да започнат тер-
моядрени реакции в центъра. 
Протозвездата е много млада 
звезда, която все още набира маса 
от колапса на своя облак. 

Еволюция на звездите
Текст: Стефани Велчева



28

Ядрен стадий
Ядреният стадий е най-про-

дължителният. Звездата бавно 
изразходва основното си го-
риво – запасите є от водород се 
превръщат в хелий. Тогава тя е 
и най-стабилна. Около 90% от 
всички звезди във Вселената са 
на този етап от развитието си. 
Цветът на звездата се определя 
главно от нейната температура. 
Най-горещите имат синкаво-бял 
цвят, а най-хладните – червеника-
во-оранжев.

Продължителността на този 
процес зависи от масата – по-го-
лемите звезди изразходват по-
вече енергия и я изчерпват 
по-бързо. Слънцето се намира при-
близително в средата му.  

Краен стадий
След като изчерпа водорода 

си, ядрото се пренасища с хелий. 
Звездата започва да се разширява 
и да свети по-ярко, но температу-
рата є спада. Първоначалната є 
маса е от ключово значение за раз-
витието є през крайния стадий. 
Малките звезди се превръщат в 
червени гиганти, а големите – в 
червени супергиганти. Нататък 
те поемат различни пътища на 
развитие.

Краят на малките звезди
• малка звезда
• червен гигант
• планетарна мъглявина – бяло 

джудже
Малките звезди стават чер-

вени гиганти, които постепенно 
изхвърлят външните слоеве на об-
вивката си в Космоса. Този период 
се нарича планетарна мъглявина и 
продължава, докато от червеният 
гигант остане само горещото му 
ярко ядро – бяло джудже. Нашето 
Слънце се причислява към по-мал-
ките звезди и след няколко мили-
арда години го очаква подобна 
съдба.

Краят на големите звезди
• голяма звезда 
• червен супергигант
• свръхнова – неутронна звезда / 

черна дупка
Големите звезди се превръщат 

в червени супергиганти, които 
избухват в свръхнова, след което 
се образува или неутронна звезда, 
или черна дупка.

Свръхнова
Свръхновата е мощна звездна 

експлозия, която бележи прехода 
на звезда с голяма маса в последния 
еволюционен етап. След като при-
ключи бурната реакция, звездата 
е напълно разрушена, а ядрото є, 
в зависимост от масата си, се 
превръща или в неутронна звезда, 
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или в черна дупка. Астрономите 
в миналото са наблюдавали тези 
ярки експлозии и са предполагали, 
че така се раждат звездите, без 
да подозират, че виждат тяхната 
смърт.

Неутронна звезда
Неутронните звезди са 

най-малките и плътни звезди, за 
които е известно, че съществу-
ват. Радиусът им е само 10-15 км, 
докато масата им надвишава 2 до 
3 пъти тази на Слънцето. За срав-
нение, тази плътност отговаря 
на масата на цялото човечество, 
концентрирана в обема на кубче 
захар. 

Изградени са изцяло от неу-
трони – подложени са на такъв 
натиск, че атомните ядра се раз-
падат на протони и неутрони, а 
протоните се свързват с електро-
ните и се превръщат също в неу-
трони. Магнитното поле в тях е 
особено силно, което предизвиква 
изключително бързо въртене 
около оста им, достигащо до над 
1000 оборота в секунда, поради 
което се наричат още пулсари.

Черна дупка
Черната дупка е още по-плътна 

и масивна. Прекалено голямата 
плътност предизвиква изключи-
телно силни гравитационни сили, 
от които не могат да се измъкнат 
нито материята, нито електро-
магнитното излъчване, нито дори 
светлината. Наименованието 
“черна дупка“ показва точно това 
свойство да поглъща цялата 
светлина, която достига до нея, 
без да отразява никаква част. 
Границата, на която светлината 
бива погълната, се нарича хори-
зонт на събитията.

След образуването си черната 
дупка може да продължи да расте, 
поглъщайки маса от заобикаля-
щото я пространство. Смята се, 
че съществуват свръхмасивни 
черни дупки в центровете на по-
вечето Галактики.

Източници:
• Максимов, М., Христакудис, 
Г. (2001). Физика и астроно-
мия – 10. клас. Булвест 2000.
• Уча се. Видео урок: 
Еволюция на звездите.
• Aller, L., Chairsson, E., Fernie, 
J., Brecher K. Star Formation and 
Evolution. Encyclopedia Britannica.
• AllStarRegister. Видове звезди спо-
ред фазите на техния живот.
•  Kurzgesagt – In a Nutshell. 
Neutron Stars – The Most Extreme 
Things that are not Black Holes.
• Kurzgesagt – In a Nutshell. The Last Light 
Before Eternal Darkness –  
White Dwarfs & Black Dwarfs.
• NASA Science. Stars.
• NASA Space Place. What is a Nebula?

https://ucha.se/watch/1464/Evolyutsiya-na-zvezdite
https://ucha.se/watch/1464/Evolyutsiya-na-zvezdite
https://www.britannica.com/science/star-astronomy/Black-holes
https://www.britannica.com/science/star-astronomy/Black-holes
https://www.britannica.com/science/star-astronomy/Black-holes
https://allstarregister.com/bg/blog-post/view/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
https://allstarregister.com/bg/blog-post/view/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=udFxKZRyQt4
https://www.youtube.com/watch?v=udFxKZRyQt4
https://www.youtube.com/watch?v=udFxKZRyQt4
https://www.youtube.com/watch?v=qsN1LglrX9s&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=qsN1LglrX9s&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=qsN1LglrX9s&t=1s
https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/how-do-stars-form-and-evolve
https://www.youtube.com/watch?v=0MzWiKjSr9I
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Всички знаем кои са осемте 
планети от Слънчевата система – 
Меркурий, Венера, Земя, Марс, 
Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. 
Възникват обаче въпросите дали 
Плутон е деветата планета в 
Слънчевата система и какво се 
крие на нея – извънземна цивили-
зация или просто една тъмна без-
дна, напомняща ни за някой филм 
на ужасите. Какво представлява 
всъщност небесното тяло, което 
учените наричат Плутон?

Всичко започва с изследването 
на френския математик Урбен Льо 
Верие, който изучава орбитата 
на Уран. Той идентифицира опре-
делени смущения, които водят 
до идеята, че някаква неизвестна 
близка планета ги причинява. През 
1894 г. американският бизнесмен, 
астроном и математик Пърсивал 
Лоуел основава обсерватория за 
своя сметка и става инициатор 
на проекта за търсенето на де-
ветата планета. Дълго време из-
следванията са неуспешни – на-
правени са множество снимки на 
небесни тела, но никой не може 
да открие въпросната планета 
или небесно тяло, което е причина 
за отклоненията в орбитите на 
Уран и Нептун.

Едва между 1906 и 1916 г. аме-
рикански учени за първи път гово-
рят за случайното откриване на 
друга планета, деветата, която 
наричат   “Планета Х”. През 1930 г. 
служител на Lowell Center наблю-
дава и записва небесен обект, по-
добен по параметри на “Планета 
Х”. Плутон е открит на 18 фев-
руари 1930 г. от американския ас-

троном Клайд Томбо, който, нает 
от обсерваторията, заснема дви-
жещия се обект. На 13 март об-
серваторията Lowell сигнализира 
за откриването на новата пла-
нета. 

През същата година откри-
тият небесен обект получава 
името Плутон и е признат за деве-
тата планета поред от Слънцето, 
но постепенно загубва статута 
си. Учените започват да се съмня-
ват, че небесното тяло е съизме-
римо с параметрите на Земята. В 
резултат на изследвания Плутон 
е идентифициран като планета 
джудже. Окончателното реше-
ние е взето през 2006 г., когато 
деветата планета е прехвър-
лена в списъка на небесните тела 
джуджета. Защо и как обаче от 
просто “планета” Плутон се пре-
връща в “планета джудже” според 
учените?

Защо Плутон вече не е 
считан за планета?
Текст: Лилия Атанасова

Снимка: Wikimedia Commons
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За да си отговорим на този 
въпрос, трябва преди това да де-
финираме значението на думата 
“планета”, както и да обърнем 
внимание на критериите, според 
които едно космическо тяло се 
идентифицира като такова.

Планетата е тяло, което не 
произвежда енергия чрез тер-
моядрени реакции, т.е. няма 
собствена светлина и топлина, 
а поглъща от енергията на 
звездата, около която обикаля 
– за планетите от Слънчевата 
система тази звезда е Слънцето. 
Планетите имат достатъчна 
маса, за да приемат елипсовидна 
форма, или дори форма на яйце при 
газовите гиганти, и под действи-
ето на гравитацията обикалят 
по орбити около своя топлинен из-
точник. За да можем да твърдим, 
че едно тяло е планета, учените 
са идентифицирали няколко кри-
терия, на които то трябва да от-
говаря.

Първо, космическото тяло 
трябва да обикаля около 
Слънцето. Второ, обектът 
трябва да има такава маса, 
която да му позволи да придо-
бие формата на сфера под въз-
действието на гравитацията. 
И трето, размерите на тялото 
трябва да са толкова големи, 
че в орбитата му да няма по-го-
леми обекти. Единствените из-
ключения могат да бъдат него-
вите спътници или обекти под 
въздействието на гравитацията. 

След усилено проучване от 
страна на учените е установено, 
че е невъзможно Плутон да се 
нарече планета поради третия 
критерий. Тъй като се намира в 
пояса на Кайпер, масата му е срав-
нена с близките обекти. Оказва се, 
че той заема само 7% от масата 
на другите космически тела. Но 
тъй като Плутон отговаря на пър-
вите два критерия, той е класи-
фициран като планета джудже, 
а също и като плутоид – плутои-
дите са небесни тела, които имат 
сферична форма, малка маса и се 
въртят около Слънцето. Плутон 
не е единственото небесно тяло, 
което се счита за плутоид. В до-
пълнение към него, космическите 
тела Ерида, Макемаке и Хаумеа са 
считани за такива. 
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Не само заради размерите си, 
но и заради местоположението 
си, Плутон не може да бъде ха-
рактеризиран като планета. Той 
е най-отдалечен – намира се на 
около 5 913 млн. км от Слънцето. 
Там не е възможно да има живот, 
поради голямото разстояние 
между него и Слънцето. За да дос-
тигне до Плутон, на светлината 
от Слънцето, пътуваща с 300 000 
км/сек., є отнема 5 часа. В сравне-
ние с Плутон, до Земята слънче-
вата светлина достига само за 8 
минути.

Освен това орбиталната му 
обиколка около Слънцето отнема 
248 години. От момента на откри-
ването му до ден днешен той е из-
минал само 30% от орбитата си. 
Плутоидът се върти и много по-
бавно от Земята – един ден про-
дължава 153 часа, тоест шест дни 
и половина на Земята. Това голямо 
разстояние от Слънцето също 
означава, че и температурите 
на повърхността му са изключи-
телно ниски. Плутон е скалиста 

“планета” със средна темпера-
тура от -229 C, поради което е 
невъзможно да живеят организми 
там.

Това е най-новата планета, за 
която дълго време се е спорело 
дали принадлежи към групата на 
планетите от Слънчевата сис-
тема. Проучванията доказват 
обаче, че Плутон е планета джу-
дже, с което броят на планетите 
в Слънчевата система твърдо ос-
тава осем.

Източници: 
• Плутон Описание, строение, характе-
ристики, орбита, интересные факты, 
фото и видео. Kimpu.ru.  
Посетено на 18.04.2022 г.
• When Is a Planet Not a Planet?  
Theatlantic.com. Посетено на 18.04.2022 г.
• Защо Плутон не е пла-
нета? Warbletocoucil.org. 
Посетено на 18.04.2022 г.

Снимка: Wikimedia Commons

https://kipmu.ru/pluton/
https://kipmu.ru/pluton/
https://kipmu.ru/pluton/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1998/02/when-is-a-planet-not-a-planet/305185/
https://bg.warbletoncouncil.org/por-que-101
https://bg.warbletoncouncil.org/por-que-101
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Индианците са живеели с из-
ключително интересната на-
гласа, че не наследяват земите си 
от своите предци, ами ги взимат 
назаем от наследнците си. А ко-
гато вземеш нещо назаем, ти се 
опитваш да го върнеш невредимо, 
понякога дори и обогатено. Ако е 
фотоапарат, ще го върнеш с ня-
колко нови кадъра, ако е кола – с 
няколко километра, и прочие. Не 
само това – те са се чувствали 
част от природата, а не нейни 
господари. Както знаем обаче, ко-
ренното население на САЩ прежи-
вява немалко трудности, “благо-
дарение” на своите колонизатори, 
довели до смъртта на много хора 
от болести, убийства и глад. И до-
като индианците са благодарили 
на животните, които убиват за 
храна, то “белият човек” е бил не-
наситен, егоист, и безразсъдните 
му действия довеждат до огромно 
намаляване на популацията на би-
зоните, което от своя страна до-
вело до масов глад.

Подобен манталитет ни до-
вежда и до положението, в което се 
намираме днес. Всички сме чували за 
глобалното затопляне и климатич-
ните промени и знаем, че те могат 
да бъдат изключително опасни, но 
като че ли все още не сме отворили 
очите си достатъчно, за да видим, 
че не ние сме господарите на май-
ката природа, а тя – на нас.  Ако 
съвсем скоро не променим коренно 
действията си и не покажем своята 
любов към природата, животът ни 
ще стане много по-труден, ако не и 
невъзможен.

Разбира се, хора има много и 
една (надявам се) немалка част от 
нас искат да помогнат на майката 
Земята. Но като че ли спасява-
нето є, освен, разбира се, с неща 
като рециклиране, здравословно 
хранене и прочие, изглежда една 
много непосилна задача, освен ако 
не сме учени. 

Наука и доброволчество –  
възможности
Текст: Мария Сомлева
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Чували ли сте обаче някога за 
термина “гражданска наука”? Това 
е феномен, при който граждани 
без професионално образование в 
научна област, прилагат своите 
възможности и желание за добро-
волчество, за да помагат на учени, 
извършващи важни за всички ни 
изследвания на природни явления, 
миграции и прочие. И най-стра-
хотното е, че за да станете 
част от “градските учени”, не 
са ви нужни години образование 
и стаж – нужни са ви само хъс, 
любов към природата и желание 
да помогнете! 

Пример за гражданска наука
Трудно е да се посочат опреде-

лени постижения или определени 
хора, ангажирани в областта на 
гражданската наука, най-вече, за-
щото нуждата от наука никога не 
секва, и тъй като се занимават 
с дългосрочен анализ, учените се 
нуждаят от постоянно граждан-
ско съдействие. 

 Най-продължителната ини-
циатива на гражданска наука 
е The Christmas Bird Count (пре-
вод – “Коледното преброяване 
на птици”). Вярвате или не, в 
България имаме нещо подобно. 
Продължавайте да четете, за да 
разберете какво е то и как можете 
да се включите. Инициативата 
е на Националното Аудубон 
Общество (“National Audubon 
Society”) и се провежда от цели 115 
години! Целта е проследяването 
на популацията на застрашени 
видове птици, а някои участници 
се включват в продължение на де-
сетилетия. 

Как мога да се включа?
Макар да са сравнително по-

малко, у нас също има възмож-
ности, в които да участвате.

Една относително лесна и не-
натоварваща, но в същото време 

интересна инициатива, която ще 
ви накара да забелязвате приро-
дата около вас много повече,  е 
“Ние броим врабчетата”.  Дело на 
“Българско дружество за защита 
на птиците”, акцията цели да 
проследи популацията на врабче-
тата, която, според БДЗП, нама-
лява драстично – с 30% в послед-
ните десет години. 

За други подобни иницативи, 
както и като цяло за добровол-
чество, можете да следите сайта 
Timeheroes. 

Както можете да видите, 
участието ви в доброволчески про-
екти за гражданска наука не изис-
ква някакви особени научни знания 
или умения. Изисква единствено 
желание, страст и мечтата да 
оставите следа, да подобрите 
живота на нашата планета. А ако 
все пак не се чувствате доста-
тъчно учени, то не забравяйте, 
че в България има хиляди дървета 
и цветя, десетки места в приро-
дата, нуждаещи се от вашата 
любов, за да бъдат изчистени. 
Има толкова много инициативи, 
в които може да се включите за 
подобряване на състоянието на 
природата. 

Източници:
1. “Защо броим врабчетата”.  
Vrabcheta.bg
2. “6 Examples of Citizen Science at Work”. 
Planetizen.com

https://www.vrabcheta.bg/bg/za-kampaniyata/iformatsiya-za-kampaniyata.html
https://www.planetizen.com/blogs/107858-6-examples-citizen-science-work
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Exclusive
Ти си творецът на нашето време.

“За всички, които сме;
за всички, които бяха;

за всички нас, които искаме 
да бъдем запомнени.”

Очаквайте скоро
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Exclusive 

Днес ви запознаваме с 
Кристина Костова, която е на 20 
години и живее в София. По харак-
тер е срамежлива, не следва сте-
реотипи и не понася несправедли-
вости. Много цени семейството 
и приятелите си и би направила 
всичко за тях. Обожава силните 
усещания и екстремните спор-
тове. Изобретателна и творческа 
личност – от малка много обича 
да сглобява и да измисля всякакви 
предмети или да рисува картини. 
Харесва є да е оригинална във 
всичко, което прави, и по някакъв 
начин да се отличава от остана-
лите. Много е любопитна и често 
търси отговори на всякакви въ-
проси. Държи националния рекорд 
за бързо редене на Skewb (пъзел 
вдъхновен от кубчето на Рубик). 
Прочете историята є и разбе-
рете какво разказва тя за опита 
си с Рубик кубчето.

З: От колко време се зани-
маваш с бързо редене на куба на 
Рубик?

К: Всичко започна, когато бях 
на 12-13-годишна възраст. Не 
предполагах обаче, че това ще се 
превърне в сериозно занимание. 
Вкъщи имахме оригинален Рубик 
куб от Унгария, който беше на 
баща ми. Той го нареждаше пред 
мен и си спомням, че си мислех колко 
невъзможно изглежда. Струваше 

ми се, че за да нареди нещо, раз-
бърква предишното, което е наре-
дил, и не разбирах как накрая успя-
ваше да подреди цялото кубче. 

Към онзи момент не проявявах 
интерес да се науча, но ми харес-
ваше да гледам. След известно 
време, в училище един приятел 
донесе кубче, което знаеше как да 
нарежда. Не можех да се примиря 

Кубът на Рубик като наука 
с Кристина Костова
Зорница Цекова
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с мисълта, че той можеше нещо, 
което аз не умеех. Затова още в 
същия ден отидох до една книжар-
ница и си купих кубче, което се 
въртеше доста добре.

Помолих баща ми да ме научи 
да го нареждам. Той ми обясни, 
че първата стъпка е да направя 
първия ред и започна да ми по-
казва как се прави това. Когато 
схванах логиката, той ме остави 
да си тренирам нареждането до-
като свикна. После ми обясни как 
да подредя втория ред, с което 
също се справих. За да подредя ця-
лото кубче, имаше една последна 
стъпка – третият ред, който 
беше доста по-труден. Всеки път 
бърках някое движение или фор-
мула и питах баща си защо не се 
нарежда, а той ми обясняваше. 
Започнах да се опитвам да правя 
всичко бавно, но правилно, и една 
вечер наредих кубчето за пръв 
път абсолютно сама. Отне ми 26 
минути, но се справих. 

След като вече знаех как се 
прави, исках да разбера дали ще 
мога да го подредя по-бързо от 
предишния път и без да се усетя, 
постоянно бях с кубче в ръце, оп-

итвайки се да подобря предиш-
ното си време. Баща ми реши да 
провери какъв е световният ре-
корд и видяхме клип на момче от 
Австралия, което нареждаше 
кубчето за 5 секунди. Не можех 
да повярвам. От този момент 
нататък се заплених по мисълта 
и аз да мога да редя много бързо 
някой ден. Започнах да тренирам 
редовно, състезавах се с прия-
теля ми от училище, купувахме 
си заедно нови и по-хубави куб-
чета. Надпреварвах се и с баща 
ми, който успяваше да нареди куб-
чето няколко пъти преди аз да го 
подредя дори веднъж, но все пак, 
всеки път таях надеждата, че ще 
победя. 

След много тренировки за-
почнах да ставам изключително 
бърза. Справях се за по-малко от 
минута и дори стигнах до рекорда 
на баща ми. Започнах обаче да ос-
ъзнавам, че не мога да подобря вре-
мената си повече от това. Тогава 
разбрах, че няма как някой да реди 
кубчето по начина, по който го 
правя аз, за 5 секунди. 

Започнах да търся различни 
методи за нареждане и не след 
дълго открих именно този, който 
използват световните шампи-
они. При него идеята на подреж-
дането е различна. Първите два 
реда се правят едновременно, а 
третият е с формули. Методът  
се оказа много труден. Имаше 78 
алгоритъма, които трябваше да 
запомня. Логиката за нареждане 
на първите два реда беше много 
объркана, но бях мотивирана да се 
науча.

“Кубчето просто се превърна 
в една огромна част 

от моя живот 
и съм благодарна всеки 

ден за това!”



38

Всеки ден тренирах. Започнах 
да усвоявам техниките и малко 
по малко да задобрявам. Започнах 
да качвам YouTube клипове за куб-
чета, показвах техники, правех си 
предизвикателства и се подобря-
вах с всеки изминал ден. Каналът ми 
се превърна в най-гледания канал за 
кубчета на Рубик в България и едно 
от видеата ми събра над половин 
милион гледания.

Когато за първи път бе орга-
низирано състезание за кубчета в 
нашата страна, веднага се запи-
сах с огромно желание. Не спече-
лих нищо тогава, но се запознах с 
много хора, които се интересуват 
от същото, и изпитах страхотни 
емоции и вълнение, които не могат 
да се опишат с думи. Последваха 
още състезания, както в България, 
така и в чужбина. Запалих се и по 
други видове кубчета, тренирах 
редовно, поставях рекорди и ста-
вах все по-бърза. Кубчето просто 
се превърна в една огромна част 
от моя живот и съм благодарна 
всеки ден за това!

Малко история за куба на 
Рубик:

Той е създаден от унгарския 
скулптор и професор по архитек-
тура на име Ерньо Рубик, който 
през 1974 г. решил, че иска да даде 
интересна задача на своите сту-
денти, свързана с триизмерната 
геометрия. Така в главата му се 
ражда идеята да създаде кубче с ре-
дове, които да могат да се въртят 
във всякакви посоки, без цялата кон-
струкция да се разпадне. Решава 
да нарече пъзела си “Магическото 
кубче” (“Magic cube”). През 1980 г. 
Майкъл Егнот прекръства пъзела 
на "Куба на Рубик", както го позна-
ват всички в днешно време.

 З: Държиш много рекорди за 
бързо редене. Каква е цената за 
всичко това?

 К: Ако трябва да бъда напълно 
честна, никога не съм мислила, че 
ще имам рекорди или че ще стигна 
до нивото, на което съм в мо-
мента. Всъщност, когато започ-
нах да се занимавам с кубчета, в 
България дори не се организираха 
състезания и не очаквах, че в скоро 
време ще започнат да се провеж-
дат. Затова го правех просто от 
любов към кубчето и обичах да се 
предизвиквам. Разбира се, когато 
чух за първата надпревара, бях в 
пъти по-мотивирана да тренирам, 
от когато и да било. Занимавах 
се всеки ден, а когато бях навън, 
чаках с нетърпение да се прибера 
и да тренирам отново. 

Няколко месеца след това се 
проведе второ българско състеза-
ние, на което се записах отново, 
но този път, както на обикнове-
ното 3x3x3 кубче, така и на 2x2x2. 
Тогава се представих още по-
добре, но все пак не достатъчно, 
за да спечеля някое от първите 
места. Не предполагах обаче, че 
само няколко месеца по-късно, 
още на следващото състезание, 
не просто ще спечеля, ами и ще 
подобря български рекорди. 

Това се случи, защото си купих 
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нов вид кубче, наречено Skewb 
(скюб), което също е официална 
дисциплина на състезанията и 
много хора се записват и на него. 
Преди да си го взема, бях гледала 
как се нарежда и още с отва-
рянето му, вече знаех как да го 
редя. Стори ми се, че не е толкова 
трудно и реших още същия ден да 
науча и метода за напреднали. Не 
осъзнавах как или защо съм тол-
кова бърза, но знаех, че на следва-
щата надпревара искам да се със-
тезавам с това кубче – не просто 
да участвам, но и да спечеля. 

Следващото състезание беше 
след само два месеца, затова ста-
вах и лягах всеки ден с кубчето. 
Не знам по колко часа съм трени-
рала на ден тогава, но бяха много. 
Влагах цялата си енергия в това 
и когато дойде въпросното със-
тезание, наредих кубчето с 5 на-
реждания – за средно време от 
4 секунди и 88 стотни и най-до-
брото ми време беше 4 секунди 
и 19 стотни. С тези резултати 
надминах националните рекорди 
и за средно и за единично време и 
станах първа в класирането, като 
бях по-бърза от останалите с по-
вече от секунда, което е страхо-

тен успех. 
След това последваха състе-

зания в Македония и България. 
Винаги се стремях само и един-
ствено към първото място, но на 
две от надпреварите в Македония, 
станах втора. Трудно приемах 
загубата, или поне го чувствах 
като загуба, но тогава осъз-
нах, че трябва да превъзмогна 
напрежението по време на със-
тезание и да се науча да прие-
мам по-лесно загубите, защото 
който не може да губи, не може 
и да печели. За сметка на това 
обаче, продължих да подобрявам 
национални рекорди, нареждах 
Skewb за 3 секунди и продължих на 
следващи състезания да печеля 
първото място. 

Естествено обаче всеки успех 
си има и цена. Част от близките ми 
ми казваха да започна да се зани-
мавам с нещо “по-смислено” или да 
ми намекват, че си губя времето, 
тренирайки по толкова часове на 
ден с една “играчка”. Тези думи не 
ми повлияха изобщо, защото спо-
ред мен няма по-хубаво от това 
човек да намери нещо, което го 
прави истински щастлив, неза-
висимо какво е то, и никой няма 
право да упреква щастието на 
друг. Доказано е, че кубчето 
на Рубик помага и за развитие 
на мисленето, затова не разби-
рах защо някой може да ми каже 
нещо подобно. Това е цената на 
моя успех, ако дори мога да я на-
река така, защото истината е, 
че винаги съм се наслаждавала на 
всеки един момент с кубчетата и 
никога не съм съжалявала за часо-
вете, прекарани с моето най-лю-
бимо нещо.

Снимка: Wikimedia Commons

“Единствените граници
са тези, които сами 

си поставяме.”
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 З: Какви са останалите ти 
интереси?

К: Много обичам да свиря на 
пиано, но съм самоука и дори нямам 
пиано, а само йоника. Въпреки 
това през последните години се 
научих да свиря някои популярни 
мелодии и много се наслаждавам 
на музиката като цяло. Друг мой 
интерес е жонглирането. Преди 
3 години се научих да жонглирам 
и в момента се уча на нови и по-
сложни трикове. От няколко ме-
сеца се занимавам с ментална ари-
тметика, което е бързо смятане, 
което след достатъчно трени-
ровки може да се прави наум. Мой 
интерес е и снимането на клипове, 
както и процесът на тяхната об-
работка. Винаги в свободното си 
време се занимавам с някое от 
тези хобита. 

З: Кои са някои от целите, 
които си си поставила?

К: На този етап целите ми са 
насочени към кубчетата. Искам 
да подобря времената си на оста-
налите дисциплини и да продължа 
да подобрявам национални рекорди 
както със Skewb, така и с другите 
кубчета, с които се състезавам. 
Най-вече искам да стана първа на 
оригиналното 3x3x3 Рубик кубче.

З: Какво послание би отпра-
вила към читателите ни?

К: Никога не се предавайте и 
не забравяйте, че единствените 
граници са тези, които сами си по-
ставяме. Не оставяйте някой да 
ви каже, че не можете нещо или 
да ви откаже от него. Учете, дори 
когато мислите, че знаете всичко. 
Това е единственият начин да се 
усъвършенстваме. Човек се учи, 
докато е жив. Никога не знаем 
всичко! 

Бъдете упорити и дисциплини-
рани – хубавите неща не стават 
веднага. Правете всичко със сърце 
и любов. Пожелавам ви с каквото 
и да се захванете, да го осъщест-

вите и най-важното – бъдете хора 
и уважавайте чуждия труд. 

А вие можете ли да наредите 
кубчето? Ние от WE MATTER ви 
предизвикваме да опитате още 
днес. 
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