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Отчетен доклад за работата на Софийски клон 

на Съюза на физиците в България 
за 2014 година 

от проф. дфн. Тодор Мишонов, председател 
 

През 2014 г. цялата активност на Софийски Клон (СК) на Съюза на физиците в България (СФБ) беше 
добре документирана и може да бъде консултирана на сайта ни http://bgphysics.eu/ и затова мога да 
си позволя да бъда максимално кратък без да копирам и чета публикуваните документи. С едно 
изречение: ние успешно проведохме всички активности обявени в календара ни! 

Тук сякаш е уместно да спра, защото по всяка от десетте изброени по-долу точки не мога да говоря 
по-малко от 5 минути; и все пак продължавам: 

1) 29.03.2014  Конгрес на СФБ 

2) 07.06.2014   Конкурс „Уреди за кабинета по физика“ 

3) 21.06.2014   Пролетен бал на физика 

4) 1-4.07.2014  Юлска лектория 

5) 3-5.10.2014  Есенна среща на учителите по физика - Гюлечица 

6) 10-12.10.2014  Национална научна конференция - Пловдив 

7) 01.11.2014  Олимпиада по експериментална физика 

8) 15.11.2014  Средношколски семинар по експериментална физика 

9) 20.11.2014  Организиране на Учителска секция към СК на СФБ 

10) 20.12.2014  Олимпиада по експериментална физика в Гевгели. 

 
Ще кажа по няколко думи за всяко събитие и ще изкажа и лично мнение, което синтезира много 
мисли изказани от наши колеги, така както съм ги усетил. 
 
1) Като най-голям клон и домакин на събитието, членове на СК на СФБ взеха активно участие в 
провеждането на Конгреса на СФБ. На конгреса бяха избрани за почетни членове на СФБ 
номинираните от Софийски клон на СФБ учителки Росица Лефтерова, Светла Панайотова и Галя 
Русева, основателки на конкурса „Уреди за кабинета по физика”, който успешно се провежда от СК 
вече 15-та година. Това е и едно признание за дейността на СК за привличане на ученици към 
нашата истинска наука. СК на СФБ номинира и учителя Теодосий Теодосиев от Казанлък за 
„Изключителни заслуги за подготовката на ученици за олимпиади”. 

2) Конкурсът „Уреди за кабинета по физика“ се утвърди като национален и отворен конкурс за 
ученици. За съжаление, засега имаме само участници от Република Македония. Зад успешното 
провеждане на конкурса се крие и невидимата работа за намиране на спомоществователи. 

3) „Пролетният бал на физика” сега по-скоро се превръща в една колегиална вечеря. Но колегията се 
нуждае от такова социално мероприятие. Вече се създава и дух и традиция. Каня ви да участвате и 
да допринесете за „биополето” на следващия бал, който ще се проведе в най-дългата събота на 
годината, 20 юни 2015 г.  

4) Програмата на юлската лектория (2-4 юли 2014 г.) е обявена на сайта на СК на СФБ. „Денят на 
метеорологията“ беше координиран от доц. Мария Коларова, а „Денят на електрониката”, 
организиран от доц. Василка Пенчева се превърна и в културно събитие. Днес отчитаме дейност, но 
гледаме и напред; нека всеки колега, който познава интересни лектори ни съдейства за тяхната 
покана. 

5) Традиционната Есенна среща на учителите по физика и природни науки беше проведена от 
3 до 5 октомври 2014 г., отново благодарение на традиционното съдействие на гл. експерт от МОН 
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Валя Иванова. Програмата е публикувана на сайта на СК на СФБ и затова няма да я копирам в 
отчета. Една от трудните задачи пред ръководството на СК на СФБ е да продължи провеждането на 
това толкова полезно мероприятие. 

6) Най-успешно реализираната идея на СК на СФБ бе възстановяването на Националната научна 
конференция по физика, която беше проведена в Пловдив от 8 до 11 септември 2014 г. Пред СК на 
СФБ стои задачата за публикуването на материалите сред традиционните конференции на 
Американското физическо общество. 

7) Новите неща са най-трудни. Започвайки през късната есен на 2011 година само с десетина 
ученика в Казанлък, през 2014 г. Олимпиадите по експериментална физика в София и Гевгели имаха 
сумарно над 110 участника. Вече има обещана спонсорска помощ и за следващите издания. 
Задачите, регламента и галерия от снимки са качени на сайта на Софийски клон. 

8) Следвайки устава и идеите изказани на VIII Kонгрес на СФБ, СК на СФБ организира учителска 
секция на Софийски клон на Съюза на физиците в България, която както и цялата ни дейност е 
отворена за колеги от други места. 

9) СК на СФБ ще продължи традиционните си връзки с астрономите, Клуба на физика, с 
биомедицинските физици и други организации, защото една от мисиите на СК на СФБ е 
обединяването на нашите дейности. 
 
10) Независимо, че зад заседанията на ръководството на СК на СФБ са скрити много технологични 
организационни усилия искам да ги спомена, за да благодаря на неговите членове. Възхищавам се, 
че все още има сърцати физици, които отделят много от личното си време и средства за поддържане 
на огъня; беше ми приятно да свършим толкова много работа заедно. Специални благодарности и на 
членовете на ревизионната комисия (Кремена и Кремена), които прегледаха всички финансови 
документи и ги сравниха с информацията, която ни бе предоставена от банката. 

Останаха и някои неосъществени идеи, измежду които ще спомена само необходимостта СК на СФБ 
със съдействието на катедрите по методика и МОН да организира системни курсове по 
компютъризиран експеримент за обучение на учителите, които вече разполагат със системата 
„Фурие”. Курсове за учители подготвящи ученици за олимпиади е една нова идея, която си струва да 
бъде подкрепена. 
 
И нека да завърша с поканата за следващото Общо събрание на СК на СФБ, догодина по същото 
време, в същата аудитория, 10:00 часа, събота 30 януари 2016 г. Сега ви агитирам да обсъдим нови 
идеи, предложения и кординатори на нови активности, които ще съдействат за развитието на 
българската физика и привличането на млади таланти към нашата наука. 

 

Благодаря за вниманието, 

Тодор Мишонов, 

Председател на СК на СФБ 

София, Фз Ф-т, А301, 31 януари 2015 г. 

 


