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ИСТОРИЯ

Научно списание 

МАТЕМАТИКА 
И ИНФОРМАТИКА

Научно списание 

ПЕДАГОГИКА

Научно списание 

ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Научно списание 

СТРАТЕГИИ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
И НАУЧНАТА ПОЛИТИКА

Научно списание 

ФИЛОСОФИЯ
Научно списание 

Научно списание 

ЧУЖДОЕЗИКОВО 
ОБУЧЕНИЕ

Научно списание 

ВЕСТНИК „АЗ БУКИ“

Национален седмичник 
за образование и наука

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И ЛИТЕРАТУРА

Научно списание 

Контакти: София 1113,
бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5,
тел.: 02/425 0470; 
www.azbuki.bg; azbuki@mon.bg

Списания
Годишен 

абонамент
Български език
и литература

36 лв.

История 36 лв.

Математика
и информатика

36 лв.

Педагогика 81 лв.

Професионално 
образование

48 лв.

Стратегии на 
образователната
и научната политика

51 лв.

Философия 28 лв.

Химия 
Природните науки 
в образованието

51 лв.

Чуждоезиково
обучение

36 лв.

Вестник „Аз Буки“ 78 лв.

Химия
ПРИРОДНИТЕ НАУКИ 
В ОБРАЗОВАНИЕТО

Български език
и литература

36 лв.

Математика
и информатика

36 лв.

Професионално
образование

48 лв.

Чуждоезиково
обучение

36 лв.

Философия 28 лв.

АБОНАМЕНТЪТ 
продължава
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Твърд като диамант 
и як като стомана

Графенът е един от перспектив-
ните материали, които в момента се 
изследват активно от нанонауката. 
Физиците го определят като един от 
„материалите на бъдещето“ заради 
атрактивните му свойства – висока 
механична твърдост, сравнима с тази 
на диаманта, и якост, близка до тази 
на стоманата. Освен това графенът 
поглъща само около 2.3% от светлина-
та и затова е практически прозрачен.

Материалът намира приложение в 
производството на прозрачни прово-
дящи електроди за плоски дисплеи и 
соларни клетки, за горивните клетки, 
за литиеви батерии, суперкондензато-
ри, за процесори и много други. Макар 
производствената цена на графена все 
още да е висока, в някои приложения 
той вече успява да се наложи като за-
местител на традиционно използвани 
материали, коментира проф. Валентин 
Попов от Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Той е част от една 
от научните групи за изследвания на 
графен у нас.

Повече за производството и 
приложението на графена, както 
и за изследванията на български-
те учени в областта на нанотехно-
логиите четете в следващ брой на 

в. „Аз Буки“

Ледена епоха 
в лятна София

Дали в симбиозата между емоции 
и чувства не се ражда историята? 
Този въпрос поставя фотографът 
Иглика Трифонова пред гостите на 
Националния природонаучен музей 
със своята изложба „Антарктида 
– студеният юг“. В разгара на го-
рещото лято експозицията ни от-
вежда в замръзналия свят на Южния 
континет. Фотографии на пингвини, 
тюлени, морски слонове и залези от 
ледения континент са само част от 
запечатаната история от края на 
Земята. Всеки от 20-те кадъра е 
разказ за живота на изследовате-
лите от Българския антарктически 
институт в базата на остров Ли-
вингстън.

Фотоизложбата е благотвори-
телна. Средствата от продадените 
снимки ще бъдат инвестирани в раз-
витието на образователни програ-
ми към музея и в проекти за допълни-
телни кръжоци към училищата. „За 
човека природата е в основата на 
съществуващото. Леденият конти-
нент е лакмусът на климатичните 
промени. Затова е важно да бъдем 
там, важно е да изследваме тази 
крехка природна система“, коменти-
ра полярният изследовател №1 на 
България проф. Христо Пимпирев. 

Повече по темата на стр. 18

Защо покоряваме 
планински върхове

Стремежът към търсене на новото 
може да бъде незаменим признак, носещ 
полза както за самите нас, така и за 
всички останали. Това става, ако тази 
черта на характера е в комбинация с 
други качества. Преди всичко това е 
настойчивостта – стара добродетел 
да проявяваме търпение и упорство, 
която не ни позволява да се отказваме 
лесно от целта. Също важно е и съзна-
нието, че не сме сами на този свят, че 
има хора около нас. Всички тези черти 
зависят от културата, от възрастта, 
от пола, могат и да се възпитават. При 
всички случаи обаче те зависят от хи-
мията на мозъка.

Учените намират „ключа“ към тър-
сенето на нови, необикновени усеща-
ния в допамина. Те обръщат внимание 
на гените, които участват в обмяна-
та и използването на това вещество. 
Оказва се, че сред тези гени има раз-
лични варианти. Ако вариантът е та-
къв, че се отделя малко допамин, хора-
та прибягват до по-силни стимули, за 
да получат удовлетворение. Това води 
до рисково поведение. Хората не се 
страхуват да се впуснат в необичайни 
приключения – да изследват непознати 
територии, да изповядват нови идеи, 
да преследват нови цели, нови храни, 
дори нови човешки отношения. Склонни 
са да употребяват алкохол и наркоти-
ци, да се пристрастяват към хазарта.

Повече по темата 
четете на стр. 19


