
Отчет за дейността на Софийски Клон на Съюза на физиците в 

България за периода 2014, 2015 и 2016 г 
Общо събрание, 28.01.2017 г. 

 

Уважаеми членове на СК на СФБ, 

 

Ще се постарая да бъда максимално кратък. През изминалия 3-годишен мандатен период 

СК на СФБ проведе планираните още в самото начало мероприятия. За да бъда точен 

копирам календарния план: 

15.03.2014 10:00 Общо (отчетно-изборно) събрание на СК на СФБ 

29.03.2014 Конгрес на СФБ 

30.04.2014 17:00 Заседание на ръководството на СК на СФБ 

28.05.2014 17:00 Заседание на ръководството на СК на СФБ 

07.06.2014 8:30 Конкурс уреди за кабинета по физика 

21.06.2014 19:00 Пролетен бал на физика 

25.06.2014 17:00 Заседание на ръководството на СК на СФБ 

1-4.07.2014 9:00--13:00 Юлска лектория  

10.09.2014 17:00 Заседание на ръководството на СК на СФБ 

3-5.10.2014 Есенна среща на учителите по физика - Гюлечица  

10-12.10.2014 Национална научна конференция - Пловдив  

22.10.2014 17:00 Заседание на ръководството на СК на СФБ 

01.11.2014 1 Олимпиада по експериментална физика "Ден на капацитета" 

15,11.2014 Средношколска школа по експериментална физика 

20.11.2014 Организиране на Учителска секция към СК на СФБ 

31.01.2015 10:00 Общо (отчетно) събрание на СК на СФБ 

21.02.2015 Събрание на Учителската секция на СФБ 

04.03.2015 17:00 Заседание на ръководството на СК на СФБ 

25.04.2015 2 Олимпиада по експериментална физика "Ден на фотона", София 

16.05.2015 10:30 Семинар за учители подготвящи ученици за олимпиади. Компютъризиран 

експеримент 

20.05.2015 17:00 Заседание на ръководството на СК на СФБ 

06.06.2015 8:30 Конкурс уреди за кабинета по физика 

20.06.2015 19:00 "Пролетен бал на физика" (Колегиална вечеря) 

1-3.07.2015 9:00--13:00 Юлска лектория  

01.11.2015 3 Олимпиада по експериментална физика "Ден на резистора", Куманово 

05.12.2015 Есенна среща на учителите по физика, Фз. Ф-т, СУ 

20.02.2016 10:00 Общо (отчетно) събрание на СК на СФБ 

23.04.2016 4та Олимпиада по експериментална физика "Ден на светлината", София 

04.06.2016 8:30 Конкурс уреди за кабинета по физика 

04.06.2016 Колегиален обед отворен за всички физици наследник на "Пролетен бал на 

физика"; сборен пункт: 11:00 Фоайето на Физически факултет 

1, 4-7.07.2016 9:00--13:00 Юлска лектория по природни науки 

28.01.2017 10:00 Общо (отчетно-изборно) събрание на СК на СФБ. 

 

Ще се опитам да систематизирам тези разнообразни дейности: Преди всичко физиката е 

наука, а България беше може би единствената европейска страна без национална 

конференция по физика. След голямо прекъсване, по инициатива на Софийски клон на 



СФБ бе организирана Национална научна конференция, която бе успешно проведена от 

Пловдивския клон на СФБ. Материалите бяха отпечатани в София, в българско списание с 

импакт фактор [Bulgarian Chemical Communications, Volume 47, pp. 1-546 (2015) Special 

Issue B, Selected papers presented at the National Conference of Physics, October 10-12, 2014, 

Plovdiv, Bulgaria], а председателят на СК на СФБ беше гостуващ редактор. Винаги съм 

казвал, че химията е наша провинция. 

 

Като методична дейност между науката и преподаването ще посоча новия учебно-

лабораторен метод за измерване на скоростта на светлината базиран на математичната 

теория на катастрофите; това е инженерно описание на работата на постановката дадена 

на 4-тата Олимпиада по експериментална физика. Работата е публикувана в Бристол в 

European Journal of Physics, [Eur. J. Phys. 38 (2017) 025203 (18pp) doi:10.1088/1361-

6404/38/2/025203], а най-младият наш съавтор е ученикът от Скопие, който беше първенец 

на тази олимпиада; сега за съжаление студент в Съединените Щати. Така както основната 

част от усилията на нашите превъзходни учители отиде за "озеленяване на Сахара". 

 

Физиката е все пак експериментална наука, а световна тенденция е експеримента да се 

игнорира в преподаването по физика. България е измежду страните, където колапса на 

образованието е най-силно изразен и пасивността на Съюза на физиците ясно корелира 

със затворените кабинети по физика в училищата. България е и единствената страна в 

света, в която механиката беше изключена от гимназиалното образование по физика, 

преподаването на механика бе криминализирано, а РИО бяха превърнати в репресивен 

апарат за изпълнение на тази забрана Ordnung must sein. Както беше казано неотдавна 

(10:00--11:00 21.12.2016) в големия салон на БАН - "Най-големият враг на образованието 

и науката в България това е Министерството на образованието и науката в България". За 

да се противопостави на тази световна и национална тенденция Софийски клон на СФБ, 

започвайки от есента на 2011 г., проведе няколко пилотни състезания и организира 4 

уникални за света Олимпиади по експериментална физика с международно участие. 

Съвместно с колегите от Струмица олимпиадите се провеждат в диоцеза на българската 

екзархия: Гевгели, Куманово и София. Олимпиадите събраха участници от Босна и 

Херцеговина, Македония, Русия и Сърбия. От самото начало олимпиадите спечелиха 

спечелиха всеобща симпатия. Условията на задачите са публикувани на няколко езика на 

сървъра на Корнелския университет  

[http://arxiv.org/pdf/1511.04328, http://arxiv.org/pdf/1602.06114,  

http://arxiv.org/pdf/1602.08090, https://arxiv.org/abs/1605.00493 

http://physika-bg.org/, https://arxiv.org/pdf/1605.05218.pdf], а в редактираното българско 

издание публикувано в списанието Физика, методология на обучението 

http://bgphysics.eu/ са публикувани без редактиране и писмата от отзивите на участниците 

средно 100 ученика на олимпиада. На последната олимпиада която се проведе в София 

(благодарности към декана за топлото гостоприемство) дойдоха и двама последователни 

председатели на дружеството на македонските физици и се срещнаха с председателя на 

Балканския физически съюз. Така Олимпиадата по експериментална физика се превърна в 

едно общобалканско мероприятие. От СК на СФБ всеки помагаше според силите си, но 

при изготвянето на постановките в последните денонощия "животоспасяваща" помощ ни 

оказа Университетския аварийно спасителен отряд. Ситуацията бе наистина аврална, 

включихме и последните си резерви: синове, братя и сестри, племенници ... . Даже бабата 

на един от студентите преведе условието на задачата на руски часове преди зазоряване; 

сръбския текст и той беше изготвян в паралел по същото време. Момчета, които не са 

ходили войници се учудваха, че могат да работят 2 денонощия без сън. 
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http://bgphysics.eu/


 

Традиционният конкурс уреди за кабинета по физика бе провеждан в изтеклия мандат с 

традиционен успех и нарастваща активност. Много бих се радвал, ако учителите провели 

конкурса продължат своята дейност и през следващия мандат. Този конкурс има своя 

магическа атмосфера, която също така е ендемична. Конкурсите завършват с Колегиален 

обед, наследник на Пролетния бал на физика; каня всички присъстващи да посетят 

конкурса тази година на 3 юни, да задават въпроси на децата, как са направили своята 

постановка. На конкурса се събират 3 поколения български физици. 

 

Както конкурсът, така и олимпиадите по експериментална физика се провеждат 

благодарение на щедри спомоществователи и се оказа че духът на Българското 

възраждане е възкръснал; не бих и помислил да се обърна за финансова помощ към МОН, 

така както Найден Геров пишейки своя учебник по физика не се е обръщал към 

вилаетските инспекторати на образованието на негово величество султана. 

 

В края на мандата, Юлската лектория „Съвременни проблеми на физиката“ навърши 

21 години и ако беше американка би могла да си купи бира. По мое предложение и със 

съдействието на деканите на Биологическия и Химическия факултет (не знам сега как му 

викат) Лекториятя беше разширена като „Лектория по природни науки“ и много от 

колегите приеха радушно тази стара традиция на Софийски клон, която сега обединява 

колегите от всички природни науки.  

 

Правейки ретроспекция на изминалия мандат мога уверено да екстраполирам и близкото 

бъдеще, през настоящата година в календара ни предстоят вече обявените: 

03.06.2017, 8:30 Конкурс уреди за кабинета по физика 

03.06.2017, 13:30 Колегиален обяд след конкурса (наследник на "Пролетния бал на 

физика") 

3-7.07.2017, 9:00--13:00 Юлска лектория по природни науки 

29.09-01.10 2017, Национален симпозиум по теоретична физика 

8-10.12.2017, 5-та Олимпиада по експериментална физика „Ден на електрона”, София 

 

Ще се радвам, ако на това събрание бъде официално създадена учителска секция към 

Софийски клон и нейното първо мероприятие да бъде школата по Експериментална 

физика за ученици и учители на 22 април 2017 г. в Плевен; ще се използват постановки от 

предишните Олимпиади по експериментална физика. Всякакви нови инициативи или 

забравени традиции ще бъдат добре приети; който внася предложението автоматично 

става отговорник или не го внася. 

 

Софийски клон на СФБ участва активно и в подготовката на 10-тата юбилейна 

конференция на Балканския физически съюз насрочена за август 2018 г. 

 

В благодарностите си трябваше да включа поне 137 имена, но риска за пропусна някого би 

бил значителен. Накратко заслужаваше си усилията с толкова малко да направим толкова 

много. 

 

Благодаря за вниманието, 

 

д-л Тодор 


