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Относно:  Конкурс «Уреди за кабинета по физика» 2 юни 2018 

Копие до:  акад. Александър Петров, Председател на Съюза на физиците в 

България (СФБ), upb@phys.uni-sofia.bg; ръководството на Софийски клон 

на СФБ; спонсори и колеги съдействащи за провеждането на конкурса; 

гл. експерт от МОН Ваня Русалова; проф. дфн Александър Драйшу, 

Декан на Физически факултет, ald@phys.uni-sofia.bg; г-жа Ваня 

Кастрева, началник на РУО – София-град, rio_sofia_grad@mon.bg 

  Уважаема г-жо Костадинова, 

 Освен Олимпиадата по експериментална физика и Юлската лектория по природни 

науки за които Ви писах в предишни заявления, Софийски клон (СК) на Съюза на 

физиците  в България (СФБ) организира и трето традиционно мероприятие ученическия 

конкурс «Уреди за кабинетите по физика». За следващата година на 2 юни е насрочен 18-

тият пореден конкурс и изчерпателна информация за него може да бъде намерена на сайта 

на СК на СФБ,  

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

Програмата за тази година е дадена като приложение към това писмо. 

 Конкурсът се провежда от 2001 г. и постепенно се превърна в най-любимото 

състезание по физика за ученици и учители. По-късно основаните конкурси: Ученическата 

сесия на БАН, едно аналогично състезание за биолози и конкурса „Млади изобретатели” 

заимстват значително от Конкурса за уреди и това е едно неявно, но значително 

признание. От самото си създаване конкурсът се провежда в събота, за да могат учениците 

да дойдат с приятели, родители и роднини; не се препоръчва учители да водят под строй 

ученици за отчитане на дейност по проекти. Една от целите на конкурса е създаването на 

приятелска атмосфера и споделяне на опита в изграждането на постановките. 

Финансовите средства за провеждането на конкурса и осигуряването на награди на 

класираните ученически разработки, както и отпечатването на сертификати за участие на 
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всички включили се в конкурса ученици и техните учители, се осигуряват от нашите 

дългогодишни спонсори и партньори Американска фондация за България, Фондация 

«Теоретична и изчислителна физика и астрофизика», Мусала Софт, Социална платформа 

„Волонтайм“ (‘Volontime’), Интегрирана компания за бизнес и информационни 

консултации Westernacher (Вестернахер), VMware и други. Журито на конкурса работи на 

обществени начала без хонорар и се съставя всяка година от различни колеги: 

изследователи от БАН, университетски преподаватели и действащи учители. Освен това 

конкурсът подобрява и балансът между теория и практика в извън училищна среда. 

За разлика от Олимпиадите където всички участници решават една и съща задача, в 

конкурса акцентът пада върху творческото начало. Учениците сами изготвят уредите и 

пособията с помощта на учители родители или консултанти. Основен критерий на 

конкурса е дали изготвеният уред ще може на следващата година да се ползва в кабинета 

по физика. Конкурсът доби голяма популярност не само в страната но и в чужбина – 

имаме традиционни участници както от съседна република Македония, така и от Босна и 

Херцеговина. Конкурсът привлича много от бъдещите учени и инженери и нещо повече 

запалва ги да изберат кариера в областта на науката и техниката. За да избегнем 

технологически колапс след само десетина години, страната ни ще се нуждае от 

квалифицирани в специалисти, чието създаване започва и сега в идващата 2017/2018 

учебна година. 

Като отчитам изказаните накратко мисли се обръщам се към Вас с предложение 

конкурсът да бъде включен в календарния план на МОН заедно с другите национални 

състезания. Предлаганият текст е: 

2 юни 2018  г., Ученически конкурс «Уреди за кабинета по физика» 2 юни 2018, 

Физически факултет на СУ. Конкурсът е отворен за участници от цялата страна и 

извън нея https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/konkurs-uredi-za-

kabineta-po-fizika. 

 И накрая, искам от името на Софийски клон на Съюза на физиците в България да 

Ви поканя да посетите инкогнито ученическия конкурс «Уреди за кабинета по физика» на 

2 юни 2018 за да може неформално да поговорите с децата и да почувствате уникалната 

атмосфера на конкурса; да видите колко талантливи и ентусиазирани ученици се 

състезават във фоайето на Физически факултет. 

 С уважение: 

София, 31.07.2017 г.      /проф. дфн Тодор Мишонов/ 
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