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Каталогът представя една от богатите и 
стойностни колекции на Национален музей на об-
разованието – „Училищни уреди и апарати“, коя-
то предизвиква не само посетителски, но и науч-
ноизследователски интерес.

В изданието са включени над 300 движими кул-
турни ценности, групирани в следните дялове: 
Механика на твърдо тяло и прости механизми; 
Механика на флуиди; Термодинамика, Електри-
чество и магнетизъм; Оптика; Колебания и въл-
ни. Акустика. 

Всеки уред е придружен с кратка информация 
за неговия произход и предназначение – какви фи-
зични явления и процеси може да демонстрира. 

Хронологичният диапазон на колекцията – от 
70-те години на XIX век до 40-те години на XX 
век, напълно съвпада с всички етапи от въвежда-
нето на експерименталното обучение по физика 
в училище.

Най-старите и ценни уреди са свързани с пър-
вия кабинет по физика в Главното мъжко училище 
в Габрово – първата пълна гимназия по български-
те земи до Освобождението. Уредите са доста-
вени от Виена през 1872 година и подредени от 
учителя физик Иван Гюзелев. От първия кабинет 
са запазени морзов апарат, ареометър, телес-
коп, магдебургски полукълба, живачен термоме-
тър, модел на око, електрическо яйце. 

Благодарение на Гюзелев и учителите в гим-
назията след него – Никола Дуков, Христофор 



Ангелов, Аврам Досев, Алекси Стойков, кабинетът се разраства и обогатява. 
За четвърт век уредите и апаратите наброяват повече от 170.

До Освобождението снабдяването с училищните пособия става по частен 
път, най-вече чрез дарения. 

От 80-те години на XIX век експерименталното обучение се превръща в по-
литика на младата българска държава. Министерството на просвещението 
определя и одобрява необходимите уреди, съставя списъци на задължителните, 
подготвя стандарт за училищен кабинет по физика, задължава всички училища 
да разкрият станции за метеорологически наблюдения. 

Уреди за кабинетите и станциите се набавят от чужбина – Германия, Авс-
тро-Унгария, Великобритания, Франция. Доставчиците са известни в Европа 
фирми като Max Kohl, Carl Rеichert, Metronome – Maelzel, Dr Houdek & Hervert, 
Ferdinand Ernecke (Prãcisions-Mechaniker und Optiker), E. Ducretet, Siemens & Halske, 
Allgemittel-Anstalt von Josef Strobach, W. J. Hauch, C. Gerhardt – Chemische, C. P. Goerz, 
Phywe, A. Pichlers Witwe & Sohn и други. 

Някои от уредите се изработват в България – в технически работилници, 
във Висшето училище в София и от учители ентусиасти.

Промените в обществено-политическия и икономически живот рефлекти-
рат в образованието, което се отразява на произхода на уредите в колекцията. 
След 30-те години снабдяването от чужбина постепенно намалява. Министер-
ството на народната просвета забранява внасянето на уреди, които се нами-
рат или могат да се намерят в България. 

В края на 40-те години на XX век се създава специално държавно предприятие 
за производство на пособия за обзавеждане на училищни кабинети и лаборато-
рии – „Учтехпром“.

Самото комплектуване на колекцията също преминава през различни етапи. 
Повечето от уредите постъпват в музея чрез дарения – от училища, инсти-
туции и частни лица. Много от тях са от Априловската гимназия (от 1889 го-
дина Габровската гимназия приема името Държавна мъжка Априловска гимна-
зия).



Една част от колекцията е показана в постоянната експозиция на Национал-
ния музей на образованието и възстановката „Кабинет по естествени науки“. 

В контекста на тематиката и спецификата на музея колекцията има шанса 
да „обитава“ богатия му фонд заедно с десетки ръководства, учебници и про-
грами по физика; немски и френски каталози с уреди; други помагала по природ-
ни науки. Това съчетаване на експеримент и теория помага за изучаването на 
колекцията, прави я по-лесна за разбиране, дава възможност да се използва в съ-
временните образователни програми и различни дейности с публика. 



The catalogue introduces one of the richest and most valuable collections of the Na-
tional Museum of Education - “School Appliances and Apparatus”, which arouses not 
only visitors’ but also research interest.The edition contains more than 300 movable cul-
tural objects grouped in the following titles: Solid Mechanics and Simple Mechanisms; 
Fluid Mechanics; Thermodynamics, Electricity and Magnetism; Optics; Oscillations and 
Waves. Acoustics. 

Each device is accompanied by brief information about its origin and purpose and what 
physical phenomena and processes it can demonstrate. 

The chronological range of the collection is from the 1870s to the 1940s, perfectly 
coinciding with all the stages of the introduction of experimental physics education in 
schools.

The oldest and most valuable devices are connected to the first physics classroom 
in the “Main Male School” in Gabrovo - the first complete gymnasium on the Bulgari-
an lands before the Liberation. The devices were delivered from Vienna in 1872 and ar-
ranged by the physics teacher Ivan Gyuzelev. From the first classroom are preserved: 
morse apparatus, areometer, telescope, Magdeburg hemispheres, mercury thermome-
ter, eye model, electric egg. 

Thanks to Gyuzelev and the teachers in the high school after him - Nikola Dukov, Hris-
tofor Angelov, Avram Dosev, Alexi Stoykov, the classroom grew and developed. 

For a quarter of a century the instruments and apparatus numbered more than 170. Un-
til the Liberation, the supply of school supplies was done privately, mostly through do-
nations. 

From the 1880s the experimental education became a policy of the young state of Bul-
garia. The Ministry of Education determined and approved the necessary devices, made 
lists of the compulsory ones, prepared a standard for a school physics classroom and 
obliged all schools to open meteorological observation stations. 

The devices for the classrooms and the stations were brought from abroad - Germa-
ny, Austria-Hungary, Great Britain, France. The suppliers are well-known in Europe com-
panies such as Max Kohl, Carl Reichert, Metronome - Maelzel, Dr Houdek & Hervert, 
Ferdinand Ernecke (Prãcisions-Mechaniker und Optiker), E. Ducretet, Siemens & Halske, 



Allgemittel-Anstalt von Josef Strobach, W. J. Hauch, C. Gerhardt - Chemische, C. P. Goerz, 
Phywe, A. Pichlers Witwe & Sohn and others. 

Some of the apparatus are made in Bulgaria - in technical workshops, at the Higher 
School in Sofia and by enthusiastic teachers.

Changes in the socio-political and economic life reflected in the education, which af-
fected the origin of the appliances in the collection. After the 30s of the 20-th century, 
the supply from abroad gradually decreased. The Ministry of National Education banned 
the import of devices which could be found in Bulgaria. 

 At the end of the 1940s, a special state enterprise was established to produce 
tools for furnishing school classrooms and laboratories - “Uchtehprom”.

The collection itself also went through various stages. Most of the equipment came to 
the museum through donations from schools, institutions and private individuals. Many 
of them are from the Aprilov Gymnasium (since 1889 the Gabrovo Gymnasium took the 
name of the State Male Aprilov Gymnasium).

A part of the collection is displayed in the permanent exhibition and the reenactment 
“Cabinet of Natural Sciences”. 

In the context of the themes and specifics of the National Museum of Education, the 
collection has the chance to “inhabit” its rich collection together with dozens of manu-
als, textbooks and programmes on physics; German and French catalogues with instru-
ments; other aids to natural sciences. This combination of experiment and theory helps 
to make the collection easier to study, easier to understand, and makes it possible to use 
it in modern educational programs and various activities with the public.   

 At the end of the 1940s, a special state enterprise was established to produce 
tools for equipping school classrooms and laboratories - “Uchtehprom”.

The collection itself also went through various stages. Most of the devices came to the 
museum through donations from schools, institutions and private individuals. Many of 
them are from the National Aprilov High school (since 1889 the Gabrovo High School be-
came the “State Male Aprilov High school”).

A part of the collection is displayed in the permanent exhibition and the reenactment 
“Classroom of Natural Sciences”. 



In the context of the topic and specifics of the National Museum of Education, the col-
lection has the chance to “inhabit” its rich collection together with dozens of manuals, 
textbooks and programmes about Physics; German and French catalogues with appara-
tuses; other aids in natural sciences. This combination of experiment and theory helps to 
make the collection easier to study, easier to understand, and makes it possible to use it 
in the modern educational curricula and for various activities with the audience.



Кабинетът по физика 
в Габровската гимназия

 
The physics classroom 

in the Gabrovo High School



МЕХАНИКА НА ТВЪРДО ТЯЛО
И ПРОСТИ МЕХАНИЗМИ

SOLID STATE MECHANICS
AND SIMPLE MECHANISMS
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ТЕлУрИй
1894 г. Демонстрира въртенето на Слънцето, Зе-
мята и луната и онагледява слънчевите и лунни за-
тъмнения.

TELLURIUM
1894. The device demonstrates the rotation of the Sun, 
Earth and Moon and illustrates solar and lunar eclipses.



ПлАНЕТАрИй
Уред за изучаване движението на планетите от 
Слънчевата система.

PLANETARIUM
A device for studying the motion of the planets of the so-
lar system.
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ЧАСТ ОТ КОМПлЕКТ ЗА жИрОСКОПИЧЕН ЕФЕКТ

PART OF A KIT FOR GyROSCOPIC EFFECT
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жИрОСКОП
От първия кабинет по физика, 1872 г. Германия. Де-
монстрира свойството на бързовъртящи се тела да 
запазват направлението на оста на въртене.

GyROSCOPE
From the first physics classroom, 1872. Germany. The de-
vice demonstrates the property of rapidly rotating bodies 
to maintain the direction of the axis of rotation.
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жИрОСКОП
Ferdinand Ernecke, Германия. Демонстрира свойството 
на бързовъртящи се тела да запазват направлението 
на оста на въртене.

GyROSCOPE
Ferdinand Ernecke, Germany. The device demonstrates the 
property of rapidly rotating bodies to maintain the direction 
of the axis of rotation.

жИрОСКОП
Демонстрира свойството на бързовъртящи се 
тела да запазват направлението на оста на вър-
тене.

GyROSCOPE
The device demonstrates the property of rapidly 
rotating bodies to maintain the direction of the axis 
of rotation.
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ДВОЕН КОНУС
1936 г. Уред за демонстриране на движение по по-
сока понижаване на потенциалната енергия и до-
казване закона за запазване на енергията.

DOUBLE CONE
1936. A device for demonstrating movement in the di-
rection of lowering the potential energy and proving the 
law of conservation of energy.

УрЕД ЗА НАКлОНЕНАТА рАВНИНА И ЕНЕрГИяТА
Онагледява принципа на действие на винта и връзката 
му с наклонените равнини.

DEVICE FOR THE INCLINED PLANE AND THE ENERGy
The device illustrates the tenet of operation of the screw and 
its connection with the inclined planes.
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1898 г.1894 г. УрЕД ЗА 
ОТрАжЕНИЕТО НА 
ПърГАВИ ТЕлА
Показва, че 
при еластично 
отражение ъгълът 
на падане е равен на 
ъгъла на отразяване.

DEVICE FOR THE 
REFLECTION OF AGILE 
BODIES
The device indicates 
that in the case of an 
elastic reflection, the 
angle of incidence is 
equal to the angle of 
reflection.



SOLID STATE MECHANICS AND SIMPLE MECHANISMSМЕХАНИКА НА ТВЪРДО ТЯЛО И ПРОСТИ МЕХАНИЗМИ18

УрЕД – УСТОйЧИВО рАВНОВЕСИЕ НА ТЕлАТА
1921 г. Демонстрира устойчиво равновесие, 
когато центърът на масите на системата е 
по-ниско от точката на окачване.

STABLE EqUILIBRIUM OF BODIES DEVICE
1921. An apparatus for demonstrating the stable 
equilibrium when the center of mass of the system 
is lower than the point of suspension.
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ВЕЗНА
1912 г. Измерва тежести до 3 кг. 

ВЕЗНА
Измерва тежести до 1 кг. 

SCALE
1912. The device measures weights up to 3 kg.

SCALE
The device measures weights up to 1 kg.
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АНАлИТИЧНА ВЕЗНА
Използва се за измерване на тела с мал-
ка маса. 

ANALyTICAL SCALE
It is used for measuring bodies with small 
mass.
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АТВУДОВА МАшИНА
Уредът се използва за 
изучаване законите при 
ускорително движение 
на твърдите тела.

ATWOOD'S MACHINE
An apparatus used to study 
the laws of accelerating mo-
tion of solids.
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МАКАрА
Уредът демонстрира, че с подвижна ма-
кара се печели сила – усилието е два пъти 
по-малко от товара.

REEL
The device demonstrates that with a remova-
ble spool, force is gained - the effort is twice 
less than the load.

УрЕД ЗА СъБИрАНЕ НА УСПОрЕДНИ СИлИ
Демонстрира действието на успоредни 
сили.

PARALLEL FORCES COLLECTING DEVICE
The device demonstrates the action of parallel 
forces.



ПОщЕНСКА ВЕЗНА
1923 г. Уредът се използва за измерване теглото 
на писма и малки пратки. 

POSTAL SCALE
1923. The device was used to measure the weight of let-
ters and small parcels.

ЦЕНТрОБЕжЕН рЕГУлАТОр
1939 г. Автоматичен регулатор на Уат за ре-
гулиране оборотите на парна машина. Демон-
стрира приложението на центробежни сили.

CENTRIFUGAL GOVERNOR
1939. Watt's automatic governor for regulating the 
speed of a steam engine. Demonstrates the applica-
tion of centrifugal forces.



SOLID STATE MECHANICS AND SIMPLE MECHANISMSМЕХАНИКА НА ТВЪРДО ТЯЛО И ПРОСТИ МЕХАНИЗМИ24

ЦЕНТрОБЕжНА МАшИНА
България. Уредът се използва като 
редуктор на бързи обороти.

CENTRIFUGAL MACHINE
Bulgaria. The device is used as a speed 
reducer.
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СлъНЧЕВ ЧАСОВНИК
1893 г. Ако оста на сферата се 
ориентира успоредно на земната 
ос (към полярната звезда), сянка-
та на оста показва текущото ло-
кално време.

SUNDIAL
1893. If the axis of the sphere is 
oriented parallel to the Earth's axis 
(towards Polaris), the shadow of the 
axis indicates the current local time.
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шЕВНА МАшИНА
Уред, изработен с допълнителни орнаменти. 

SEWING MACHINE
A machine made with additional ornaments.
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УрЕД НА льОВЕ
Dr Houdek & Hervert. PRAHA-LETNA, Прага, 
Чехия. Уред за сравняване свободното падане 
и движението на тяло, хвърлено успоредно на 
хоризонта.

LOEWE’S DEVICE
Dr. Houdek & Hervert. PRAHA-LETNA, Prague, Czech Re-
public. A device for comparing the free fall and movement 
of a body thrown parallel to the horizon.
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МЕХАНИЧНА СМЕТАЧНА
МАшИНА „TOTALIA”
40-те години на XX век.
Langomarsino, Милано, 
Италия. 

MECHANICAL 
CALCULATING MACHINE  
"TOTALIA"
The '40s of the 20th century. 
Langomarsino, Milan, Italy.
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МАКЕТ
НА ЗъБЧАТИ ПрЕДАВКИ
A. Müller – Fröbelhaus. Lehrmittel 
– Institut, Дрезден, Германия. 
Уредът демонстрира промя-
ната на ъгловата скорост и 
въртящия момент.
 
MODEL OF GEARS
A. Müller – Fröbelhaus. Lehrmittel 
- Institut, Dresden, Germany. The 
device demonstrates the change 
of angular velocity and torque.
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ВИНТ С ГАйКА   |   SCREW WITH NUT

УрЕД НА МАКСУЕл
Част от система за демонстриране съхра-
нението на енергията при превръщане на 
потенциалната в кинетична ротационна и 
транслационна и обратно.

MAXWELL'S WHEEL
A part of a system for demonstrating energy con-
servation in the conversion of potential into kinetic 
rotational and translational and vice versa.
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СИлОМЕр С ПрУжИНА
Този тип силомер е прототип на пощенска 
везна за писма.

SPRING LOADED POWER METER
This type of power meter is a prototype of a 
postal scale for letters.
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СИлОМЕр
1923 г. 

POWER METER
1923. 



МЕХАНИКА НА ФЛУИДИ

FLUID MECHANICS
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ВАКУУМ ПОМПА
1890 г. A. Pichlers 
Witwe & Sohn, Виена, 
Австрия. Двутакто-
ва ръчна вакуум пом-
па за демонстриране 
и наблюдение на фи-
зичните процеси във 
вакуум. 
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VACUUM PUMP
1890. A. Pichlers Wit-
we & Sohn, Vienna, 
Austria. Two-stroke 
manual vacuum pump 
for demonstration and 
observation of physical 
processes in vacuum.
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ВАКУУМ ПОМПА
ръчна помпа за демонстриране и наблюдение 
на физичните процеси във вакуум. 

VACUUM PUMP
A hand pump used to demonstrate and observe the 
physical processes in a vacuum.

1932 г.
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ПлОЧА КъМ ВАКУУМНА 
ПОМПА 
С жИВАЧЕН МАНОМЕТър
MAX KOHL. Върху помпата се 
поставят различни уреди с 
цел да се получи разредена въз-
душна среда. Манометърът 
се използва за измерване на на-
лягането.

PLATE OF VACUUM PUMP WITH 
A MERCURy MANOMETER
MAX KOHL. Various appliances 
are placed on it in order to obtain 
a dilute air environment. The ma-
nometer is used to measure the 
pressure.
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ПОМПА ЗА СГъСТЕН ВъЗДУХ

COMPRESSED AIR PUMP
 

ВАКУУМ ПОМПА С ХОлЕНДър
ръчна помпа за демонстриране и наблюде-
ние на физичните процеси във вакуум. 

VACUUM PUMP WITH A HOLENDER
A hand pump used to demonstrate and observe 
the physical processes in a vacuum.
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ВОДНА ПОМПА
40-те години на XX в. Демонстрира принципа на 
действие на буталната водна помпа.

WATER PUMP
'40s of the 20th century. The device demonstrates the 
working principle of a piston water pump.

СТъКлЕНО КълБО СъС ЗВъНЕЦ
1905 г. Вакуумно кълбо за демонстриране необхо-
димостта от флуидна среда за разпространение 
на звуковите вълни.

GLASS ORB WITH A BELL
1905. A vacuum globe demonstrating the need of a fluid 
medium for the propagation of sound waves.
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УрЕД НА ПлАТО
Използва се за онагледяване закона на Плато в хидростатиката.

PLATEAU’S DEVICE
The device is used to illustrate Plato’s law in hydrostatics.
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УрЕД НА ПлАТО
Използва се за онагледяване закона на Плато в хидростатиката.

PLATEAU’S DEVICE
The device is used to illustrate Plato’s law in hydrostatics.
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УрЕД НА ПАСКАл
Уредът демонстрира, че хидростатич-
ното налягане върху дъното на пълен с 
течност съд не зависи от формата на 
съда, а само от нивото на течността в 
него и нейното относително тегло.

PASCAL DEVICE
The device demonstrates that the hydrostatic 
pressure on the bottom of a vessel filled with 
liquid does not depend on the shape of the 
vessel, but only on the level of the liquid in it 
and its relative weight.
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УрЕД НА ПАСКАл
Уредът демонстрира, че хидроста-
тичното налягане върху дъното на пъ-
лен с течност съд не зависи от фор-
мата на съда, а само от нивото на 
течността в него и нейното относи-
телно тегло.

PASCAL DEVICE
The device demonstrates that the hydro-
static pressure on the bottom of a vessel 
filled with liquid does not depend on the 
shape of the vessel, but only on the level of 
the liquid in it and its relative weight.
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КОМПлЕКТ КАПИлярНИ ТръБИЧКИ
Уред за демонстриране на капилярен 
ефект при течности.

CAPILLARy TUBE SET
A device for demonstrating capillary effect 
on liquids.
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МОДЕл НА ЦърКАлО
Демонстрира принципа на дейст-
вие на пожарната помпа, използва-
на в началото на XX век.

MODEL OF A SPRAyER
The device demonstrates the working 
principle of the fire pump used in the 
early 20th century.
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СТъКлЕН ЦИлИНДър С ФУНИя ЗА ДИФУЗИя
Комплект за демонстриране на дифузия при 
смесване на две разноцветни течности.

GLASS CyLINDER WITH DIFFUSION FUNNEL
A set used to demonstrate diffusion when mixing 
two different coloured liquids.

МАГИЧЕСКА ФУНИя
1886 г. Фуния с двойни стени и малък отвор 
по ръба за демонстриране задържането на 
течност между стените под въздействие 
на атмосферното налягане.

MAGIC FUNNEL
1886. A double-walled funnel with a small open-
ing along the rim to demonstrate the retention of 
liquid between the walls under atmospheric pres-
sure.
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УрЕД ЗА СКАЧЕНИ СъДОВЕ
Демонстрира, че при наливане на 
течност, тя се разпределя равно-
мерно в трите тръбички, незави-
симо от тяхната форма.

DOCKED VESSELS DEVICE
The apparatus demonstrates that by 
pouring a liquid, it is evenly distribut-
ed in the three tubes, regardless of their 
shape.
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УрЕД НА ПАСКАл
1927 г. При повишаване на налягането с пом-
пата, затворената в сферата течност пръс-
ка във всички възможни посоки с еднаква ско-
рост заради еднаквото налягане.

PASCAL DEVICE
1927. When the pressure is increased with the pump, 
the liquid enclosed in the sphere sprays in all possible 
directions at the same rate because of the same pressure.
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УрЕД НА ПАСКАл
1884 г. 

PASCAL DEVICE
1884.
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МАГДЕБУрГСКИ ПОлУКълБА
Уред за демонстриране силата на атмосферното на-
лягане върху полусфери, между които е създаден ваку-
ум.

MAGDEBURG HEMISPHERES
An instrument for demonstrating the force of atmospheric 
pressure on hemispheres between which a vacuum has been 
created.

МАГДЕБУрГСКИ ПОлУКълБА
1921 г. MAX KOHL, Германия. 

MAGDEBURG HEMISPHERES
1921. MAX KOHL, Germany. 
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МАГДЕБУрГСКИ ПОлУКълБА
1931 г. MAX KOHL, Кемниц, Германия. 

MAGDEBURG HEMISPHERES
1931. MAX KOHL, Chemnitz, Germany. 

МАГДЕБУрГСКИ ПОлУКълБА
1939 г. 

MAGDEBURG HEMISPHERES
1939
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ВОДОлАЗЕН ЗВъНЕЦ
Уредът е модел на камера за подводни, строителни и 
ремонтни дейности. В училище е използван като на-
гледно пособие за налягането на водата в морските 
дълбочини.

DIVING BELL
The device is a model of camera for underwater, construction and 
repair work. Used in school as a visual aid for water pressure in 
the depth of the sea.

Alois Krydl, Прага, Чехия.  
Alois Krydl, Prague, Czech Republic. 
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УрЕД ЗА ИЗМЕрВАНЕ НА ГъСТОТАТА
Комплект за определяне плътност-
та на течности.

DENSITy METER
A set for determining the density of liq-
uids.
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САМОПИшЕщ БАрОГрАФ НА рИЧАрД
1911 г. Zeiss Ikon / Goerz-Werk Berlin, Германия. Барометър анероид (без живак), 
които записва атмосферното налягане във всеки момент от денонощието.

RICHARD'S SELF-WRITING BAROGRAPH
1911. Zeiss Ikon / Goerz-Werk Berlin, Germany. An aneroid (without a mercury) which 
registers the the air pressure at any time of day and night.

жИВАЧЕН БАрОМЕТър
Dr. Houdek & Hervert, Praha – Letna, Прага, Чехия. Измерва атмосферното 
налягане в милиметри живачен стълб.

MERCURy BAROMETER
Dr. Houdek & Hervert, Prague - Letna, Prague, Czech Republic. The device measures 
the atmospheric pressure in millimetres of mercury.
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БАрОМЕТър
A. Pichlers Witwe & Sohn, Виена, Австрия. 
Барометър на дървена поставка за из-
мерване на атмосферното налягане.

BAROMETER
A. Pichlers Witwe & Sohn, Vienna, Austria. 
A barometer on a wooden stand used to 
measure the atmospheric pressure.
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МАНОМЕТър
MAX KOHL. Уредът измерва 
налягането в затворено прос-
транство.

MANOMETER
MAX KOHL. The device measures 
the pressure in a closed space.

БАрОМЕТър АНЕрОИД
Барометър анероид (без живак), който служи за измерване на ат-
мосферното налягане.

ANEROID BAROMETER
An aneroid barometer (without a mercury) for measuring an atmospheric 
pressure.
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ВЕТрОПОКАЗАТЕл
1928 г. Rudolf Fuess, Берлин, Германия. 
Използва се за определяне посоката 
на вятъра. 

WEATHERVANE
1928. Rudolf Fuess, Berlin, Germany. A 
device used to determine the direction of 
the wind.
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АНЕМОМЕТър
Кронайс, Виена, Австрия. Уредът служи за измерване ско-
ростта на вятъра.

ANEMOMETER
Cronais, Vienna, Austria. The device is used for wind speed meas-
urement.
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УрАВНОВЕСЕНА ВЕЗНА
1921 г. Нейното равновесие може да се наруши при поставяне под вакуумна камбана, ако теглилките са от матери-
ал с различна плътност.

BALANCED SCALE
1921. A balanced scale whose equilibrium may be disturbed when placed under a vacuum bell if the weights are made from ma-
terial with different densities.
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МлЕКОМЕрИ
Ареометри за определяне плътността на мляко-
то.

MILK METERS
Rheometers for determination the density of milk.
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АрЕОМЕТрИ
Уредите се използват за измерване плътността на 
течности.

AREOMETERS
The devices are used to measure the density of liquids.

АрЕОМЕТър 
От първия кабинет по физика, 1872 г.  Старинен уред за 
измерване плътността на течности.

AREOMETER 
From the first physics classroom, 1872. An ancient instrument 
for measuring the density of liquids.
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ЗВъНЕЦ В СТъКлЕНИЦА
1932 г. Електрически звънец във вакуумна камбана за демонстри-
ране необходимостта от въздух за разпространението на звуко-
вите вълни.

BELL IN A GLASS JAR
1932. An electric bell in a vacuum campane for demonstrating the neces-
sity of air for the propagation of sound waves.
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НюТОНОВА ТръБА
Уредът демонстрира, че във вакуумна среда 
при свободно едновременно падане на тела 
с голяма разлика в плътностите, те дости-
гат дъното едновременно. 

NEWTON TUBE
The device demonstrates that in a vacuum envi-
ronment in free simultaneous fall of bodies with 
a large density difference, they reach the bottom 
simultaneously.



ТЕРМОДИНАМИКА

THERMODYNAMICS
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ПАПИНОВ КОТЕл
1934 г. Германия. Демонстрира повишаване-
то на точката на кипене с увеличаване на въ-
трешното налягане.

PAPIN CAULDRON
1934. Germany. The device demonstrates the rise 
of the boiling point with increasing the internal 
pressure.
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ПАПИНОВ КОТЕл
1934 г. Уредът демонстрира повишава-
нето на точката на кипене с увеличава-
не на вътрешното налягане.

PAPIN CAULDRON
1934. The device demonstrates the rise of 
the boiling point with increasing the inter-
nal pressure.
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ПАПИНОВ КОТЕл
Уредът демонстрира повишаването на 
точката на кипене с увеличаване на въ-
трешното налягане.

PAPIN CAULDRON
The device is demonstrating the rise of the 
boiling point with increasing the internal 
pressure.
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ПАПИНОВ КОТЕл
Уредът демонстрира повишаването на 
точката на кипене с увеличаване на въ-
трешното налягане.

PAPIN CAULDRON
The device is demonstrating the rise of the 
boiling point with increasing the internal 
pressure.
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ГОрЕлКА НА БУНЗЕН
1884 г. Уредът произвежда отделен открит газов 
пламък, който се използва за отопление, стерили-
зация и горене.

BUNSEN BURNER
1884. The device is producing a separate open gas flame 
which is used for heating, sterilization and burning.
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ГОрЕлКА НА БУНЗЕН
1884 г. Уредът произвежда отделен открит 
газов пламък, който се използва за отопле-
ние, стерилизация и горене.

BUNSEN BURNER
1884. The device is producing a separate open gas 
flame which is used for heating, sterilization and 
burning.
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КАлОрИМЕТър
Phywe, Германия. Използва се като 
топлообменник и за измерване на 
потока топлина.

CALORIMETER
Phywe, Germany. It is used as a heat 
exchanger and to measure heat flow.
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КАлОрИМЕТър
Старинен модел на уреда за експери-
менти по термодинамика. Използва се 
като топлообменник и за измерване по-
тока топлина.

CALORIMETER
An old model of the thermodynamics de-
vice for experiments. It is used as a heat ex-
changer and for measuring heat flow.
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ПАрНА ВърТЕлЕжКА
(СФЕрА НА ХЕрОН)
Уред за демонстриране на реак-
тивен парен двигател.

AEOLIPILE - A STEAM SPHERE 
(HERON'S BALL)
A device for demonstrating a jet 
steam engine.
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МАКЕТ НА ПАрНА МАшИНА
Уредът е използван за онагледяване и изучаване 
на парния двигател.

STEAM MACHINE MODEL
The device was used to illustrate and study the steam 
engine.
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МОДЕл НА ПАрНА МАшИНА
PHyWE, Германия. Уредът 
е използван за онагледява-
не принципа на действие на 
парната машина.

STEAM MACHINE MODEL
PHyWE, Germany. The device 
was used to illustrate the prin-
ciple of operation of the steam 
engine.
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МАКЕТ НА ПАрНА МАшИНА
Уредът е използван за онагледяване 
принципа на действие на парната ма-
шина.

STEAM MACHINE MODEL
The device was used to illustrate the princi-
ple of operation of the steam engine.
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МОДЕл НА ПАрНА МАшИНА
Уредът е използван за онагледяване и изучаване на парния двигател.

STEAM MACHINE MODEL
The device was used to illustrate and study the steam engine.
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ПАрНА ТУрБИНА 
(Опростен модел)
Уредът се използва за демон-
стриране силата на парата.

STEAM TURBINE 
(Simplified model)
The appliance is used to demon-
strate the power of the steam.
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ДЕСТИлАТОр
G. J. Mürrle Apparate - Fabrik Pforzheim, 
Германия. Използван за получаване на 
дестилирана вода и онагледяване на 
процеса. 

DISTILLER
G. J. Mürrle Apparate - Fabrik Pforzheim, 
Germany. It is used to obtain distilled wa-
ter and illustrate the process. 
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ДЕСТИлАТОр
Използван за онагледяване на процеса 
пречистване на водата. 

DISTILLER
It is used to illustrate the process of water 
purification.
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лАМПА НА ДЕйВИ
1884 г. Обезопасен източник на светлина, използван в мините. 

DAVy LAMP
1884. A safe light source used in the mines.

ГАЗЕНА лАМПА
1884 г. Използвана за осветление 
в училищния кабинет. 

GAS LAMP
1884. She is used for lighting in the 
classroom.
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КАрБИДНА лАМПА
1884 г. Източник на светлина, кой-
то използва за гориво ацетилен.

CARBIDE LAMP
1884. A light source that is using 
acetylene as a fuel.
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КОТЕл ЗА ВАрЕНЕ ПОД НАляГАНЕ
Демонстрира повишаването на температурата с 
увеличаване на налягането.

PRESSURE COOKER
The device demonstrates the rise in temperature by increas-
ing the pressure.

СПИрТНИК
Използва се за загряване, стерилизация и т. н.

SPIRIT BOILER
It is used for heating, sterilization, etc.
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СПИрТНИК
Използва се за загряване, стерилизация и т. н.

SPIRIT BOILER
It is used for heating, sterilization, etc.

КУБ НА лЕСлИ
Използван за демонстрация на вариациите в топлинното излъчване от различни по-
върхности при една и съща температура.

LESLIE‘S CUBE
A device used for demonstration of the variations in thermal radiation emitted from different sur-
faces at the same temperature.
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ХИГрОМЕТър НА ДАНИЕл
Уредът служи за определяне на относителната влажност на въздуха. 

DANIELL‘S HyGROMETER
The device is used to determine the relative humidity of the air.
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1921 г. 1921 г.

ХИГрОМЕТър НА ДАНИЕл
Уредът служи за определяне на относителната влажност на въздуха. 

DANIELL‘S HyGROMETER
The device is used to determine the relative humidity of the air.
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ХИГрОМЕТър
1895 г. C. P. Goerz, Берлин, Германия. Уред, с който се измерва относителната влажност 
на въздуха.

HyGROMETER
1895. C. P. Goerz, Berlin, Germany. A device for measuring the relative humidity of the air.

ЕТАлОНЕН ТЕрМОМЕТър
Съхранява се в специална дървена кутия. Отчита от 93 до 100 градуса в десети и сто-
тни.

MASTER THERMOMETER
It is kept in a special wooden box. It measures from 93 to 100 degrees in tenths and hundredths.
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жИВАЧНИ ТЕрМОМЕТрИ
Уредите са използвани за метеороло-
гични цели. 

MERCURy THERMOMETERS
The devices are used for meteorological 
purposes.
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ДИФЕрЕНЦИАлЕН ТЕрМОМЕТър
(термоскоп на Галилей)
1896 г. Виена, Австрия. A. Pichlers 
Witwe & Sohn. Уред за демонстриране 
температурното разширение на въз-
духа.

DIFFERENTIAL THERMOMETER
(Galileo thermoscope)
1896. Vienna, Austria. A. Pichlers Witwe & 
Sohn. A device for demonstrating the tem-
perature expansion of the air.
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жИВАЧЕН ТЕрМОМЕТър (ТЕрМОМЕТрОГрАФ)
W. Eckstein, Виена, Австрия. Горната скала е минимум, а долната - максимум.

MERCURy THERMOMETER (THERMOBAROMETER)
W. Eckstein, Vienna, Austria. The upper scale is a minimum, the lower a maximum.    
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жИВАЧЕН ТЕрМОМЕТър
Използван за метеорологични цели. 

MERCURy THERMOMETER
It is used for meteorological purposes.
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ТЕрМОМЕТър С ТрИ СКАлИ
1921 г. Термометър, отчитащ едновременно 
температурата по скалите на Целзий, Фарен-
хайт и реомюр.

THERMOMETER WITH THREE SCALES
1921. A thermometer simultaneously measuring the 
temperature on the Celsius, Fahrenheit and Reaumur 
scales.

КОМБИНИрАН 
ТЕрМОМЕТър НА рЕОМюр
W. Eckstein, Германия. Термоме-
тър с различни температурни 
скали.

REAUMUR TEMPERATURE SCALE 
W. Eckstein, Germany. A ther-
mometer with different tempera-
ture scales.
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УрЕД ЗА ОПрЕДЕляНЕ лИНЕйНОТО рАЗшИрЕНИЕ НА ТЕлАТА
A. Pichlers Witwe & Sohn, Виена, Австрия. 

LINEAR EXPANSION OF SOLIDS DETERMINING DEVICE
A. Pichlers Witwe & Sohn, Vienna, Austria. 
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УрЕД ЗА ОПрЕДЕляНЕ лИНЕйНОТО рАЗшИрЕНИЕ НА ТЕлАТА (МЕТАлИТЕ)
A. Pichler Witwe & Sohn, Виена, Австрия. Използва се за количествено сравняване на линейното температурно разши-
рение на различни метали.

LINEAR EXPANSION OF SOLIDS DETERMINING DEVICE (METALS)
A. Pichler Witwe & Sohn, Austria, Vienna. It is used to compare in a quantitative way the linear thermal expansion of different met-
als.
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УрЕД ЗА ИЗМЕрВАНЕ ТОПлОПрОВОДИМОСТТА НА МЕТАлИТЕ
различните пръчки имат различна топлопроводност.

THERMAL CONDUCTIVITy OF METALS MEASURMENT DEVICE
The different rods have different thermal conductivity.



THERMODYNAMICSТЕРМОДИНАМИКА96

УрЕД ЗА ИЗМЕрВАНЕ
ТОПлОПрОВОДИМОСТТА НА МЕТАлИТЕ
1936 г. Трите пръчки са направени от метали с 
различна топлопроводност.

THERMAL CONDUCTIVITy
OF METALS MEASURMENT DEVICE
1936. The three rods are made from metals with differ-
ent thermal conductivity.
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УрЕД ЗА ОПрЕДЕляНЕ ТОПлОПрОВОДИМОСТТА НА ТЕлАТА
Пръчките, направени от различен метал, имат различна топлопроводност.

THERMAL CONDUCTIVITy OF THE SOLIDS DETERMINING DEVICE
The different rods have different thermal conductivity.
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САМОПИшЕщ ХИГрОГрАФ
1895 г. C. P. Goerz, Берлин, Германия. Уредът се използва за записване промените в атмосферното налягане през де-
нонощието. 

SELF-WRITING HyGROGRAPH
1895. C. P. Goerz, Berlin, Germany. The instrument is used to record the changes in the atmospheric pressure during the whole day.
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МЕСИНГОВИ ДИСКОВЕ
По предназначение уредите приличат на куба на 
лесли и се използват за изучаване на топлинно-
то лъчение.

BRASS DISCS
The devices are similar in purpose to Leslie cube and 
are used to study thermal radiation.

ЕлЕКТрИЧЕСКИ ТЕрМОМЕТър НА KINNERSLEy
1932 г. Уред, който показва промените на температу-
рата. 

KINNERSLEy'S ELECTRIC THERMOMETER
1932. A device that indicates temperature changes.
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ГАЗОВА ГОрЕлКА   |   GAS BURNER



ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

ELECTRICITY AND MAGNETISM
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ЕлЕКТрИЧЕСКО яйЦЕ
От първия кабинет по физика, 1872 г. Из-
ползва се за наблюдение преминаването на 
електрическа искра през разредени газове.

ELECTRIC EGG
From the first physics classroom, 1872. It is used for 
observing the passage of an electric spark through 
dilute gases.
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ИСКрИщЕ
Ferdinand Ernecke (Präzisions Mechaniker), S.W. 
46, Берлин, Германия. Демонстрира получа-
ването на електрическа искра.

SPARKLER
Ferdinand Ernecke (Präzisions Mechaniker), S.W. 
46, Berlin, Germany. It demonstrates the pro-
duction of an electric spark.

УрЕД ПО ЕлЕКТрОСТАТИКА
разрядник за електрически искри, с който могат 
да се запалват леснозапалими течности (елек-
трическа запалка). 

ELECTROSTATICS DEVICE
A discharger for electric sparks which can be used to 
light easily flammable liquids (an electric lighter).
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СТАТИВ
Използван за опити по елек-
тростатика като единица 
точков товар. 

TRIPOD
It is used for demonstration 
experiments in electrostatics 
as a point load unit.

ЕлЕКТрОСТАТИЧЕН СТАТИВ
С разрядник върху изолационна ос-
нова. Стативът се използва при 
демонстрация на различни явле-
ния от статичното електри-
чество.

ELECTROSTATIC TRIPOD
With a discharger on an isolating 
base. The tripod is used for demon-
stration of various phenomena of the 
static electricity.
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СТъКлЕН СТАТИВ
При зареждане на сферата с елек-
трически товар се доказва зако-
на за повърхностното разпреде-
ление на товарите.

GLASS TRIPOD
By charging the sphere with an electric 
load the law of surface distribution of 
loads is proved.

УрЕД ЗА НАБлюДАВАНЕНА 
ЕлЕКТрИЧНА ДъГА (ИСКрА)
разрядник за демонстриране 
на дъгов и искров разряд при 
нормални атмосферни усло-
вия.

DEVICE FOR OBSERVING 
AN ELECTRIC ARC (SPARK)
A discharger used to demon-
strate arc and spark discharge 
under normal atmospheric con-
ditions.
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СТАТИВИ ПО
ЕлЕКТрОСТАТИКА 
Комплект изоли-
рани стативи за 
опити по елек-
тростатика.
 
ELECTROSTATICS
TRIPODS
A set of insulated 
tripods for electro-
statics experiments.
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ЕлЕКТрИЧЕСКО
ЧАДърЧЕ
Уред за демонстра-
ция на електромаг-
нитно поле. 

ELECTRIC UMBRELLA
An electromagnetic 
field demonstration de-
vice.

МЕТАлНА СФЕрА
ЗА СТАТИЧНО 
ЕлЕКТрИЧЕСТВО
1884 г. Използва-
на за зареждане със 
статично електри-
чество, което се 
разпределя само по 
повърхността.

METAL SPHERE FOR 
STATIC ELECTRICITy
1884. It is used for 
charging with stat-
ic electricity, which is 
distributed only on the 
surface.
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УрЕД ЗА рАЗПрЕДЕлЕНИЕ НА ТОВАрИТЕ
Опит на рийзе
1872 г. Чрез уреда се доказва, че електрическият то-
вар по повърхността на телата се разпределя нерав-
номерно.

DEVICE FOR THE DISTRIBUTION OF CARGO
Reese's attempt
1872. By the use of the device it is demonstrated that the 
electric load on the surface of bodies is distributed unevenly.
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ПлОСъК КОНДЕНЗАТОр
За демонстрации по електроста-
тика. 

FLAT CAPACITOR
It is used for demonstrations in the 
electrostatics.
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ЕлЕКТрОСТАТИЧЕН ЗВъНЕЦ
1884 г. A. Pichlers Witwe & Sohn, Виена, Австрия. 

ELECTROSTATIC BELL
1884. A. Pichlers Witwe & Sohn, Vienna, Austria.  

ЕлЕКТрОСТАТИЧЕН ЗВъНЕЦ
Използван за демонстриране явле-
нията наелектризиране, пренасяне 
на количество електричество и др.

ELECTROSTATIC BELL
It is used to demonstrate the phenom-
ena ofelectrification, transfer of quantity 
of electricity, etc.
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ЗВъНЧЕВИ КАМБАНКИ
Уредът е електростатично звън-
чево махало.

CHIMES (BELL INSTRUMENTS)
The device is an electrostatic bell pen-
dulum.
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ИНКлИНАТОр
Уредът се използва за измерване на-
клона на земните магнитни силови 
линии и на магнитното отклонение.

INCLINATOR
The instrument was used to measure the 
inclination of the earth's magnetic lines 
of force and the magnetic deflection.

1891 г.
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ТАНГЕНС - ГАлВАНОМЕТър
1923 г. При протичане на елек-
трически ток в кръгов провод-
ник се получава магнитно поле.

TANGENT - GALVANOMETER
1923. The magnetic field is pro-
duced when an electric current 
flows in a circular conductor.
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УрЕД НА ОЕрСТЕД
Уредът се използва за демонстри-
ране завъртането на магнитна 
стрелка перпендикулярно на про-
водник при протичане на ток през 
него.

OERSTED'S DEVICE
The device is used to demonstrate the 
rotation of a magnetic pointer perpen-
dicular to a conductor when a current 
flows through it.
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КОлЕлО НА БАрлОУ
1921 г. Ferdinand Ernecke, Берлин, Германия. Уредът е използван за доказване свойствата на маг-
нитното поле.

BARLOW'S WHEEL MODEL
1921. Ferdinand Ernecke, Berlin, Germany. The device was used to prove the properties of the magnetic 
field.
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ЕлЕКТрОМАГНИТ 
Използва се за демонстрация на 
електромагнитна индукция.

ELECTROMAGNET
It is used to demonstrate an electro-
magnetic induction.
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МОДЕл НА ЕлЕКТрОМАГНИТ
Уредът демонстрира получаването на магнитно поле вследствие протичането на електри-
чески ток. 

ELECTROMAGNET MODEL
The device demonstrates the production of a magnetic field due to the flow of an electric current.
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КОМПАС В ДърВЕНА КУТИя
Магнитният компас е навигационен уред за опреде-
ляне посоките на света. 

COMPASS IN A WOODEN BOX
The magnetic compass is a navigational tool for indicating 
the directions of the world.
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УрЕД НА ОЕрСТЕД
Allgemittel-Anstalt von Josef Strobach, Виена, Австрия. При пропускане на ток по 
медния проводник, магнитната стрелка се завърта перпендикулярно на дъл-
жината на проводника. 

OERSTED'S DEVICE
Allgemittel-Anstalt von Josef Strobach, Vienna, Austria. When a current is passing 
through the copper wire, the magnetic pointer is rotated perpendicular to the length 
of the wire.
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МОДЕл НА ДИНАМО
1926 г. Dr. Houdek & Hervert. 
PRAHA-LETNA. 
Демонстрира получаването 
на ток чрез електромагнит-
на индукция.

DyNAMO MODEL
1926. Dr. Houdek & Hervert. 
PRAHA-LETNA. The device 
demonstrates the production of 
current by electromagnetic in-
duction.
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МОДЕл НА ДИНАМО
1926 г. Dr. Houdek & Hervert. 
PRAHA-LETNA. 
Демонстрира получаването 
на ток чрез електромагнит-
на индукция.

DyNAMO MODEL
1926. Dr. Houdek & Hervert. 
PRAHA-LETNA. The device 
demonstrates the production of 
current by electromagnetic in-
duction.
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ЕлЕКТрОСТАТИЧНА МА-
шИНА НА УИМшърСТ
Уредът е използван за 
получаване на електри-
чески заряд. 

WIMSHURST 
ELECTROSTATIC MACHINE
The device was used to 
produce an electrical 
charge. 
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ЕлЕКТрОСТАТИЧНА МАшИНА НА УИМшърСТ
Уредът е използван за получаване на електрически заряд. 

WIMSHURST ELECTROSTATIC MACHINE
The device was used to produce an electrical charge. 
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МОДЕл НА ДИНАМО
Уредът се използва за демонстри-
ране принципите на електромагне-
тизма.

DyNAMO MODEL
The device is used to demonstrate the 
principles of electromagnetism.
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ДИНАМО ЕлЕКТрИЧЕСКА МАшИНА ЗА ПрАВ ТОК
1914 г. MAX KOHL, Кемниц, Германия. Захранва лабораторни уреди с електрически ток.

DyNAMO DIRECT CURRENT ELECTRIC MACHINE
1914. MAX KOHL, Chemnitz, Germany. It is used to power laboratory instruments with an electric current.
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МОДЕл НА ДИНАМОМАшИНА
1931 г. Използван за получаване на 
електрически ток.

DyNAMOMACHINE MODEL
1931. It is used to produce an electric 
current.
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ДИСКОВА ЕлЕКТрИЧЕСКА МАшИНА
Електростатичен генератор, рабо-
тещ със стъклен диск, в който се трие 
възглавничка с живачна амалгама.

DISC ELECTRIC MACHINE
An electrostatic generator working with a 
glass disc in which is rubbed a cushion of a 
mercury amalgam.



ELECTRICITY AND MAGNETISMЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ128

КОМБИНИрАН 
ЕлЕКТрИЧЕСКИ УрЕД
Комплект по електротехника.

COMBINED ELECTRICAL DEVICE
An electrical engineering kit.
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ЕлЕКТрОМОТОр НА рИЧИ
Старинен модел на електромотор. 

RITCHIE'S ELECTRIC MOTOR
An antique model of an electric motor.
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ДИНАМО
Заксенверк, Германия. Уредът 
се използва за получаване на 
прав електрически ток.

DyNAMO
Sachsenwerk, Germany. The de-
vice is used to obtain straight 
electric current.

ЕлЕКТрОМОТОр НА рИЧИ
MAX KOHL, Chemnitz, Germany. Старинен 
модел на електромотор. 

RITCHIE'S ELECTRIC MOTOR
MAX KOHL, Chemnitz, Germany. An antique 
model of an electric motor.
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МОрЗОВ АПАрАТ
1877 г. Показва принципа на предаване на 
текстове на разстояние с помощта на 
морзовата азбука.

MORSE APPARATUS
1877. The apparatus illustrates the principle 
of transmitting texts over distance using the 
Morse code.
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МОрЗОВ АПАрАТ В КУТИя   |   MORSE APPARATUS IN A BOX
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МОрЗОВ АПАрАТ
От първия кабинет по физика, 1872 г. 

MORSE APPARATUS
From the first physics classroom, 1872. 

МОрЗОВ АПАрАТ   |   MORSE APPARATUS
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МОДЕл НА МОрЗОВ 
АПАрАТ
Уредът е използван за 
показване принципа на 
предаване на текстове 
на разстояние с помо-
щта на морзовата аз-
бука.

MODEL OF A MORSE 
APPARATUS
The apparatus illustrates 
the principle of transmit-
ting texts over distance 
using the Morse code.

АНТЕНА НА БЕЗжИЧЕН ТЕлЕГрАФ
Използвана за демонстрационни цели. 

WIRELESS TELEGRAPH ANTENNA
It is used for demonstration purposes. 
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МОДЕл НА МОрЗОВ АПАрАТ
От първия кабинет по физика, 1872 г. Демонс-
трационен комплект за показване принципа на 
предаване на текстове на разстояние с помо-
щта на морзовата азбука.

MODEL OF A MORSE APPARATUS
From the first physics cabinet, 1872. A demonstration 
set that illustrates the principle of transmitting texts 
over distance using the Morse code.
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МОрЗОВ КлюЧ
Ключът е съставна част от морзовия апарат и 
служи за накъсване на електрическите сигнали.

MORSE KEy
The key is an integral part of the morse apparatus and 
is used to short the electrical signals.

1902 г.

1900 г.

1897 г. 
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рЕОСТАТ НА яКОБИ
Прецизен жичен реостат, плъзгачът 
на който следва винтовата линия на 
съпротивителния проводник.

JACOBI'S RHEOSTAT
A precise wire rheostat the slider of which 
follows the screw line of the resistance wire.
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рЕОСТАТ С КлюЧОВЕ
1898 г. Dr. Houdek & Hervert. 
PRAHA-LETNA. Уред за демон-
страция на съпротивленията с 
ключове за комбинации с различ-
ни стойности. 

RHEOSTAT WITH SWITCHES
1898, Dr. Houdek & Hervert. An 
apparatus used to demonstrate re-
sistances with switches for combi-
nations of different values.

рЕОСТАТ С КлюЧОВЕ
1903 г. PHyWE, Германия. Комплект 
съпротивления, чиято стойност 
се комбинира чрез къси съединения 
от месингови ключове.

RHEOSTAT WITH SWITCHES
1903. PHyWE, Germany. A set of re-
sistances whose value is combined by 
short circuits of brass switches.
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рЕОСТАТ С ПлъЗГАЧ
Уредът е използван за промяна 
силата на тока чрез промяна на 
съпротивлението.

RHEOSTAT WITH A SLIDER
The device was used to change the 
strength of the current by changing 
the resistance.
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рЕОСТАТ
Увеличава или намалява потока от 
електрически ток в електрическа-
та верига.

RHEOSTAT
It increases or decreases the flow of 
electric current in an electric circuit.

СТъПАлЕН ЕлЕКТрИЧЕСКИ КлюЧ
Превключвател за електрически 
вериги с постоянен ток. 

STEP ELECTRIC SWITCH
A switch for DC circuits.

ЧАСТ ОТ ЕлЕКТрОСТАТИЧЕН КОМПлЕКТ

PART OF AN ELECTROSTATIC KIT
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ЕлЕКТрОСКОП
1897 г.  C. GERHARDT, Бон, Германия. Използва се като кондензатор на електрически товари или като ба-
терия.

ELECTROSCOPE
1897.  C. GERHARDT, Bonn, Germany. It is used as a capacitor of electric loads or as a battery.
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ЕлЕКТрОСКОПИ С МрЕжА
1893 г. Нишкови електро-
скопи за измерване на ви-
соки напрежения.

ELECTROSCOPES WITH A NET
1893. Electroscopes used for 
measuring high voltages.
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ЕлЕКТрОСКОП
1896 г. За демонстрация на електроста-
тичната активност.

ELECTROSCOPE
1896. It is used to demonstrate an electrostatic 
activity.
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СТъКлЕН ЕлЕКТрОСКОП
Уред, използван за провеждане на опити със 
статично електричество и регистриране на-
личието на електрически заряди.

GLASS ELECTROSCOPE
An instrument used for conducting static electricity 
experiments and recording the presence of electric 
charges.
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УрЕД ЗА ПОлУЧАВАНЕ НА ТОКОВИ ИМПУлСИ В ЗАТВОрЕНА ВЕрИГА
1884 г.

DEVICE USED TO PRODUCE CURRENT PULSES IN A CLOSED CIRCUIT
1884
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КОМПлЕКТ ЗА ТОКОВЕ 
НА ТЕСлА
Теслов трансформатор за по-
лучаване на високочестотно 
напрежение.

TESLA CURRENT SET
Tesla's transformer for obtaining the 
high frequency voltage.
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КОМПлЕКТ ЗА ТОКОВЕ НА ТЕСлА
Теслов трансформатор за получаване на ви-
сокочестотно напрежение.

TESLA CURRENT SET
Tesla's transformer for obtaining the high frequency 
voltage.
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ГАлВАНОМЕТър
Нишков галванометър за из-
мерване на високи напрежения.

GALVANOMETER
A galvanometer used for 
measuring high voltages.
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ГАлВАНОМЕТър
Нишков галванометър за измерване на 
високи напрежения.

GALVANOMETER
A galvanometer used for measuring high 
voltages.
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КАФЕЗ НА ФАрАДЕй
Метална мрежа, която след заземяване предпазва уреди-
те вътре от външни електрически полета.

FARADAy CAGE
A Faraday cage or Faraday shield is an enclosure used to block 
electromagnetic fields. 

ОГлЕДАлЕН ГАлВАНОМЕТър
Торсионен галванометър за прецизно 
измерване на напрежения. 

MIRROR GALVANOMETER
A torsion galvanometer for precise meas-
urement of voltages.
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ЕлЕКТрОМАГНИТ
Използван за демонстриране свой-
ствата на електрическия ток и прило-
жението на електромагнита.

ELECTROMAGNET
The device is used to demonstrate the prop-
erties of an electric current and the applica-
tion of an electromagnet.
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ИНДУКЦИОННА БОБИНА
PHyWE, Германия. Уредът 
се използва в лаборатори-
ите за получаване на ток 
с високо напрежение.

INDUCTION COIL
PHyWE, Germany. The de-
vice is used in laboratories 
to produce high voltage cur-
rent.

ИНДУКЦИОННА БОБИНА
За получаване на високо напрежение чрез електромагнитна 
индукция. 

INDUCTION COIL
The device is used to produce high voltage by electromagnetic in-
duction.
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МОДЕл НА БЕЗжИЧЕН ТЕлЕГрАФ С 
рУМКОрФОВА СПИрАлА И КОХЕрЕр
Уредът демонстрира, че при прес-
качането на електрическа искра се 
излъчва електромагнитна вълна. 

MODEL OF A WIRELESS TELEGRAPH 
WITH A RUHMKORFF’S SPIRAL AND A 
COHERER
The device demonstrates that when an 
electric spark skips, an electromagnetic 
wave is emitted.

ИНДУКТОр НА рУМКОрФ
1921 г. Представлява румкорфова спирала за получаване на ток 
с високо напрежение.

RUHMCORFF'S INDUCTOR
1921. It is a Ruhmcorff spiral for producing high voltage current.
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ИНДУКЦИОННА БОБИНА
1884 г. W. J. HAUCH, Виена, Австрия. За демон-
страции, свързани с електромагнитната ин-
дукция и самоиндукция.
 
INDUCTION COIL
1884. W. J. HAUCH, Vienna, Austria. The device is 
used for demonstrations related to the electromag-
netic induction and self-induction.
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АМПЕрОВ СТАН
MAX KOHL. Уред за демонстриране на Амперовите сили.

AMPERE LOOM
MAX KOHL. A device used to demonstrate Ampere's powers.

ТЕрМОЕлЕМЕНТИ
1925 г. C. Gerhardt, Бон, Германия. Комплект уре-
ди за термоелектричен ефект (т.н. ефект Пел-
тие). 

THERMOELEMENTS
1925. C. Gerhardt, Bonn, Germany. A set of instru-
ments used for thermoelectric effect (the so-called Pel-
tier effect).
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АМПЕрМЕТър
1905 г. Уредът се използва за измерване 
силата на тока.

AMMETER
1905. The device is used to measure the am-
perage.

КОМБИНИрАН КлЕщОВИДЕН ИЗМЕрИТЕл 
Ампер и волтметър.

COMBINED CLAMP METER 
Аmmeter and voltmeter.
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ВОлТМЕТър С ОГлЕДАлНА СКАлА
От 0 до 100 V. Siеmens & Halske, Präcisions Voltmeter, Германия. Из-
ползван за измерване напрежението на тока.

VOLTMETER WITH A MIRROR SCALE
From 0 to 100 V. Siemens & Halske, Präcisions Voltmeter, Germany. A 
device used for measuring the voltage of a current.

ВОлТМЕТър
Служи за за измерване на прав ток.

VOLTMETER
A device used for measuring direct 
current.

ВОлТМЕТър
1897 г. E. Ducretet, Париж, Франция. За 
лабораторни цели при измерване напре-
жението на тока.

VOLTMETER
1897. E. Ducretet, Paris, France. A device 
used for laboratory purposes in measuring 
the voltage of current.
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ТОПлИНЕН ВОлТМЕТър
Волтметър за измерване на постоянно и променливо напре-
жение.

THERMAL VOLTMETER
A voltmeter for measuring DC and AC voltage.

ВОлТМЕТър
1907 г. Волтметър от магнито-
електрична система. Предназна-
чен за измерване на електрически 
ток при лабораторни условия.

VOLTMETER
1907. A voltmeter part of a magnetoe-
lectric system. It is designed for meas-
uring the electric current under labora-
tory conditions.
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ТОПлИНЕН 
АМПЕрМЕТър
1925 г. За измерване 
на постоянен и про-
менлив ток. 

THERMAL AMMETER
1925. A device used for 
measuring DC and AC 
voltage.
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АМПЕрМЕТър
Служи за измерване на променлив ток.

AMMETER
A device used for measuring alternating current.

АМПЕрМЕТър (ГАлВАНОМЕТър)
1882 г. За измерване наличието на сла-
би токове при лабораторни упражне-
ния.

AMMETER (GALVANOMETER)
1882 A device used for measuring the 
presence of weak currents in laboratory ex-
ercises.

АМПЕрМЕТър
1897 г. E. Ducretet, Париж, Франция. За лабораторни цели 
при измерване силата на тока.

AMMETER
1897. E. Ducretet, Paris, France. A device used for laboratory 
purposes of measuring the amperage.
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1891 г. 
БАТЕрИя С ЧЕТИрИ 
лАйДЕНСКИ СТъКлЕНИЦИ
Кондензаторни батерии за високо 
напрежение. лайденската стъклени-
ца е експериментален уред (впослед-
ствие се оказва първият изобретен 
кондензатор), който съхранява ста-
тично електричество в стъкленица. 

BATTERy WITH FOUR LEyDEN JARS
Battery capacitors for high voltage. The 
Leyden jar is an experimental device 
(subsequently turned out to be the first 
capacitor invented) that stores static 
electricity in a jar.
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лАйДЕНСКА СТъКлЕНИЦА
Уредът служи за натрупване на електрически товари, т. е. представлява кондензатор, който се използва при мон-
тиране на електрически схеми.

LEyDEN JAR
A device used to accumulate electrical loads, i.e., it is a capacitor that is used in mounting electrical circuits.
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лАйДЕНСКА СТъКлЕНИЦА
Уредът служи за натрупване на електрически товари, т. е. представлява кондензатор, който се из-
ползва при монтиране на електрически схеми.

LEyDEN JAR
A device used to accumulate electrical loads, i.e., it is a capacitor that is used in mounting electrical circuits.
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ТръБА ЗА ТОК В рАЗрЕДЕНИ ГАЗОВЕ
Стъклената тръба е запълнена с раз-
реден газ и се наблюдава тлеещ раз-
ряд, съпроводен от светлинно излъч-
ване.

TUBE FOR CURRENT IN DILUTE GASES
The glass tube is filled with a dilute gas 
and a smoldering discharge accompanied 
by light emission is observed.

ТръБА ЗА ПрЕМИНАВАНЕ НА
ЕлЕКТрИЧЕСКА ИСКрА 
В рАЗрЕДЕН ВъЗДУХ
1931 г. MAX KOHL A.G. Използва се 
за наблюдение на тлеещ разряд, съ-
проводен от светлинно излъчване.

TUBE FOR PASSING ELECTRIC SPARK 
IN DILUTED AIR
1931. MAX KOHL A.G. A device used 
to observe a smouldering discharge ac-
companied by light emission.
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ГАйСлЕрОВА КОлБА
Колба, напълнена с разреден газ, която 
излъчва светлина под влияние на елек-
трически изпразвания в него.

GEISLER'S FLASK
A flask filled with a dilute gas which emits 
light under the influence of electric dis-
charges into it.
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БАТЕрИя ОТ ТрИ МАГНИТА
Набор от три оцветени в червено 
подковообразни магнита. 

BATTERy OF THREE MAGNETS
A set of three red coloured horseshoe type 
magnets.

МАГНИТНА рУДА
1884 г.  рудата е използвана за 
демонстриране на магнитни-
те свойства.

MAGNETIC ORE
1884. The ore was used to dem-
onstrate magnetic properties.
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ЕлЕКТрИЧЕСКА КрУшКА
1892 г. OSRAM, Мюнхен, Германия. Из-
точник на изкуствена светлина, коя-
то се излъчва от проводник, нагрят 
при протичане на електрически ток 
през него.

ELECTRIC BULB
1892. OSRAM, Munich, Germany. A 
source of artificial light that emanates 
from a wire heated when an electric cur-
rent is passed through it.



Оптика

optics
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МИКрОСКОП
1892 г. 

MICROSCOPE
1892

МИКрОСКОП
1892 г. 

MICROSCOPE
1892

Служи за наблюдение на микроорганизми, микропроцеси и демонстриране функциите на микроскопа 
при неговото изучаване.
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МИКрОСКОП
1892 г.

MICROSCOPE
1892

МИКрОСКОП
1937 г. Winkel Zeiss, Гьотинген, Германия. 

MICROSCOPE
1937. Winkel Zeiss, Göttingen, Germany. 

The device is used to observe microorganisms, microprocesses and to demonstrate the functions of the microscope in its study.
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МИКрОСКОП
1912 г. C. Reichert, Виена, Австрия. 

MICROSCOPE
1912. C. Reichert, Vienna, Austria. 

МИКрОСКОП
1912 г. C. Reichert, Виена, Австрия. 

MICROSCOPE
1912. C. Reichert, Vienna, Austria. 
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МИКрОСКОП
1936 г. 

MICROSCOPE
1936 

МИКрОСКОП

MICROSCOPE
 



OPTICSОПТИКА173

МИКрОСКОП
МУ 4. СССр. 

MICROSCOPE
MU 4. USSR. 

МИКрОСКОП
1921 г. Христо Г. Данов, България. 

MICROSCOPE
1921. Hristo G. Danov, Bulgaria. 
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МИКрОСКОП
1907 г. C. Reichert. Виена, Австрия. 

MICROSCOPE
1907. C. Reichert. Vienna, Austria. 

МИКрОСКОП
1893 г. Виена, Австрия. 

MICROSCOPE
1893. Vienna, Austria. 
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МИКрОСКОП
1912 г. Ateliers d’optique C. Reichert, Виена, Австрия. 

MICROSCOPE
1912. Ateliers d'optique C. Reichert, Vienna, Austria. 

МИКрОСКОП
1902 г. Alois Krydl, Прага. 

MICROSCOPE
1902. Alois Krydl, Prague. 
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МИКрОСКОП
1914 г. Ateliers d’optique C. Reichert, Виена, Австрия. 

MICROSCOPE
1914. Ateliers d'optique C. Reichert, Vienna, Austria. 

МИКрОСКОП
1914 г. 

MICROSCOPE
1914
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МИКрОСКОП
1911 г. 

MICROSCOPE
1911

МИКрОСКОП
1925 г. KREMP A.G, Германия. 

MICROSCOPE
1925. KREMP A.G, Germany. 
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МИКрОСКОПСКА лУПА
1898 г. Ateliers d’optique C. Reichert, Виена, Австрия. На статив от микроскоп е монтирана малка лупа, коя-
то създава ясни изображения на наблюдаваните обекти и текстове.

MICROSCOPE MAGNIFyING GLASS
1898. Ateliers d'optique C. Reichert, Vienna, Austria. A small magnifying glass is mounted on a microscope tripod to 
produce clear images of the observed objects and texts.
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СПЕКТрОМЕТър
Прецизен призмен уред за наблюдаване на непрекъснати и линейни спектри с измерване дължи-
ните на светлинните вълни. 

SPECTROMETER
A precise prismatic device for observing continuous and linear spectra by measuring the wavelengths of 
light.

1934 г. 
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СПЕКТрОМЕТър
Прецизен призмен уред за наблюдаване на непрекъснати и линейни спектри с измерване 
дължините на светлинните вълни. 

SPECTROMETER
A precise prismatic device for observing continuous and linear spectra by measuring the wavelengths 
of light.

MAX KOHL, Германия 
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СПЕКТрОСКОП
Берлин, Германия. Служи за оптични демонстрации с проектиране върху хоризонтален или вертикален екран.

SPECTROSCOPE
Berlin, Germany. The device used for optical demonstrations with projection on a horizontal or vertical screen.
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СПЕКТрОСКОП
Берлин, Германия. Служи за оптични демонстрации с проектиране върху хоризонтален или вертикален екран.

SPECTROSCOPE
Berlin, Germany. The device used for optical demonstrations with projection on a horizontal or vertical screen.
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СТЕрЕОСКОП
Оптичен уред за наблюдение на снимки, фигури и ри-
сунки, който създава илюзия за дълбочина на изобра-
жението. 

STEREOSCOPE
An optical device used to observe photographs, figures, and 
drawings which creates an illusion of the depth of the image.

ДИАПОЗИТИВИ В ДърВЕНИ рАМКИ
Използват се при работата с диапрожекционен апарат. 

SLIDES IN WOODEN FRAMES
The slides are used for a slide projector work.
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СТЕрЕОСКОП И ДВОйНИ СНИМКИ ЗА НЕГО

STEREOSCOPE AND DOUBLE SHOTS FOR HIM
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СТЕрЕОСКОП
Оптичен уред за наблюдение на снимки, фигури и рисунки, който създава илюзия за дъл-
бочина на изображението. 
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STEREOSCOPE
An optical device used to observe photo-
graphs, figures, and drawings which creates 
an illusion of the depth of the image.
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ОПТИЧЕН КръГ
1904 г. MAX KOHL. Уредът се използва за де-
монстриране законите от геометричната 
оптика.

OPTICAL CIRCLE
1904. MAX KOHL. The device is used to demon-
strate the laws from the geometrical optics.



OPTICSОПТИКА188

ОПТИЧЕН ХАрТЕлОВ КръГ
1897 г. Lenoir & Forster, Виена, 
Австрия. Уредът се използва за 
демонстриране на законите от 
геометричната оптика. 

HARTLEy’S OPTICAL DISC
1897. Lenoir & Forster, Vienna, 
Austria. The device is used to dem-
onstrate the laws from the geomet-
rical optics.
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НАБОр ФОСФОрЕСЦИрАщИ 
ВЕщЕСТВА
1938 г.  

PHOSPHORESCENT 
SUBSTANCES SET
1938

НАБОр ФОСФОрЕСЦИрАщИ 
ВЕщЕСТВА
1928 г. 

PHOSPHORESCENT 
SUBSTANCES SET
1928
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ВДлъБНАТО ОГлЕДАлО
Ако предметът е по-близо до огледалото в 
сравнение с фокуса, образът е уголемен, из-
правен и недействителен. Ако е далече от 
фокуса, образът е умален, обърнат и дейст-
вителен.

CONCAVE MIRROR
If the object is closer to the mirror compared to the 
focus, the image is enlarged, upright and invalid. If 
it is far from the focus, the image is diminished, in-
verted, and actual.

ПлОСКО ОГлЕДАлО
1884 г. Образите, получени с плоско огледа-
ло, винаги са недействителни, защото се 
получават от пресичането на продължени-
ята на лъчите.

FLAT MIRROR
1884. The Images obtained with a flat mirror are 
always invalid because they are obtained from the 
intersection of the ray extensions.
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ПрИЗМАТИЧНО ОГлЕДАлО
Въртящо се огледало за меха-
нично получаване на осцилоскоп-
ска картина.

PRISMATIC MIRROR
A rotating mirror for obtaining an 
oscilloscopic picture mechanically.
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МЕТАлНО СФЕрИЧНО 
ВДлъБНАТО ОГлЕДАлО
MAX KOHL. Използва се за доказ-
ване законите за отражението. 
на светлината.

METAL SPHERICAL 
CONCAVE MIRROR
MAX KOHL. An instrument used to 
prove the laws of reflection of the 
light.
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СИСТЕМА С ПлОСКИ ОГлЕДАлА
1923 г. ъглови огледала за демонстри-
ране законите за отражение на светли-
ната.

FLAT MIRRORS SySTEM
1923. Corner mirrors used to demonstrate 
the laws of light reflection.

СИСТЕМА С ПлОСКИ ОГлЕДАлА
1884 г. ъглови огледала за демонстри-
ране на многократни образи (законите 
на светлината).

FLAT MIRRORS SySTEM
1884. Angled mirrors used to demonstrate 
multiple images (the laws of light).
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КАМЕрА ОБСКУрА
1884 г. Alois Krydl, Прага, Чехия. Тъмна кутия с отвор на 
една от стените и екран на противоположната. Оп-
ростено оптично устройство, което позволява да се 
получат оптични изображения на реални обекти.

CAMERA OBSCURA
1884. Alois Krydl, Prague, Czech Republic. A dark box with 
an opening on one wall and a screen on the opposite wall. A 
simplified optical device that allows to obtain optical images 
of real objects.

СНИМАЧНА КИНОКАМЕрА
1928 г. България. Използвана за заснемане на 
учебни филми върху кинолента с широчина 
35 мм. 

MOVIE CAMERA
1928. Bulgaria. A device used for shooting edu-
cational movies on 35 mm wide film.
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ЕПИДИАСКОП „лЕКТОр“
Zeiss Ikon, Германия. Специа-
лен прожекционен апарат 
(комбинация от епископ и 
диаскоп), предназначен за 
прожектиране на непро-
зрачни обекти (рисунки, 
чертежи) и прозрачни (диа-
позитиви).

"LECTOR" EPIDIASCOPE
Zeiss Ikon, Germany. A spe-
cial projection device (a com-
bination of episcope and di-
ascope) designed to project 
opaque objects (drawings, 
drawings) and transparent 
ones (slides).
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ФОТОМЕТър
Служи за сравняване си-
лата на два източника 
на светлина. 

PHOTOMETER
A device used to compare 
the strength of two light 
sources.
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КИНОПрОжЕКЦИОННА 
МАшИНА
1928 г.  България. Изработе-
на в Техникум по механоте-
хника – Габрово от Анато-
лий лаптев. Използвана за 
прожектиране на филми с 
учебно съдържание.

CINEMA PROJECTOR
1928. Bulgaria. The projec-
tor is produce at the Techni-
cal School of Mechanical Engi-
neering - Gabrovo by Anatoly 
Laptev and used for projection 
of movies with an educational 
content.
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БУСОлА
Уред за определяне ъгловото 
разстояние между далечни пред-
мети.

BUSOLA
A device used to measure the angu-
lar distance between distant objects.

КАлЕйДОСКОП
Оптически уред за многократно отражение на 
светлината и получаване на картини с осева си-
метрия.

KALEIDOSCOPE
An optical device for multiple reflection of the light 
and obtaining images with axial symmetry.
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ТЕлЕСКОП
От първия кабинет по фи-
зика, 1872 г. Виена, Австрия.  
Уредът е рефрактор на Кеп-
лер – оптичен телескоп, кой-
то използва комбинация от 
лещи за пречупване на свет-
лината. 

TELESCOPE
From the first physics classroom, 
1872. Vienna, Austria. The de-
vice is a Kepler refractor, an op-
tical telescope that uses a com-
bination of lenses to refract light.
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ДАлЕКОМЕр
S.P. Goertz, Виена. Оптично устройство, което позволява измерването на разстоянието 
от дадена точка до определена цел.

RANGEFINDER
S.P. Goertz, Vienna. An optical device that allows the measurement of the distance from a given 
point to a given target.

УрЕД ЗА ДИФрАКЦИя НА СВЕТлИНАТА
1912 г. Уредът служи за пречупване на светлината.

LIGHT DIFFRACTION DEVICE
1912. The device is used to refract light.
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МОДЕл НА ОКО
Показва получения при наблюдение образ – умален, обърнат или 
действителен.

MODEL OF AN EyE
1927. A device showing the image obtained by observation - miniature, 
inverted or actual.

1927 г. 
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СФЕрОМЕТър
Чехия, Прага. Прецизен инструмент за измерва-
не радиуса на сферични повърхности.

SPHEROMETER
Czech Republic, Prague. A precise tool for measuring 
the radius of spherical surfaces.

СФЕрОМЕТър
1896 г. MAX KOHL, Chemnitz

SPHEROMETER
1896. MAX KOHL, Chemnitz
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СТАТИВ С ВълНООБрАЗНА ПрИЗМА
Призма за разширяване и изравняване на зрител-
ното поле.

TRIPOD WITH A WAVy PRISM
A prism for widening and levelling the field of vision.
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СТАТИВ С ТрИъГълНА ПрИЗМА
Уредът служи при опити за разлагане и пречупване на светли-
нен лъч.

TRIPOD WITH A TRIANGULAR PRISM
The device is used in attempts of decomposition and refraction of a light 
beam.

ОПТИЧЕН УрЕД С ДВЕ лУПИ
Alois Krydl, Прага. Опростен мо-
дел на далекогледа тръба. 

OPTICAL DEVICE WITH TWO 
MAGNIFIERS
Alois Krydl, Prague. A simplified 
model of a telescope tube.
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УрЕД ЗА рАЗлАГАНЕ НА СВЕТлИНАТА
1893 г. Демонстрира физичното явление дисперсия, при кое-
то фазовата скорост на вълната зависи от нейната често-
та. 

DECOMPOSING LIGHT DEVICE
1893. It demonstrates the physical phenomenon of dispersion, in 
which the phase velocity of a wave depends on its frequency. 

ДВОйНА ТрИъГълНА ПрИЗМА
1884 г.  Бипризма за демонстриране опита на Ню-
тон за дисперсионно разлагане на бялата свет-
лина.

DOUBLE TRIANGULAR PRISM
1884.  A biprism used to demonstrate Newton's exper-
iment on dispersive decomposition of the white light.
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АПАрАТ НА НюрНБЕрГ
Служи за оптични демонстрации с 
проектиране върху хоризонтален 
или вертикален екран.

NUREMBERG APPARATUS
A device used for optical demonstra-
tions with projection on a horizontal or 
vertical screen.
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ВЕрНИЕр КръГОВ
1927 г. MAX KOHL. Chemnitz, Германия. Нониус (спомага-
телна разграфена скала на измервателен инструмент) 
за прецизно измерване на ъгли.

CIRCULAR VERNIER
1927. MAX KOHL. Chemnitz, Germany. A nonius (an auxilia-
ry graduated scale of a measuring tool) for precise measure-
ment of angles.

СЕКСТАНТ
1937 г. C. Plath, Хамбург, Германия. Уред за определяне собст-
веното местоположение по височината на Слънцето над хори-
зонта. Най-често използван в корабоплаването.

SEXTANT
1937. C. Plath, Hamburg, Germany. A device used for determining 
one's own position by the height of the Sun above the horizon. Most 
often used in the sailing.
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УрЕД ЗА ДИФрАКЦИя НА СВЕТлИНАТА
1926 г. A. Pichlers Witwe & Sohn, Виена, Ав-
стрия. Използва се за демонстриране закони-
те за дифракция и отражение на светлината. 

DIFFRACTION OF LIGHT APPARATUS
1926. A. Pichlers Witwe & Sohn, Vienna, Austria. 
An apparatus used to demonstrate the laws of dif-
fraction and reflection of the light.

ДърВЕНА ОПТИЧЕСКА СТОйКА
1922 г. Koehler & Volckmar A.G., лайп-
циг, Германия. Уредът за демонстри-
ране хода на лъчите (светлината) и 
някои закони на оптиката. 

WOODEN OPTICAL STAND
1922 Koehler & Volckmar A.G., Leipzig, 
Germany. The device is used to demon-
strate the course of rays (light) and some 
laws of optics.



Колебания и вълни. 
Акустика

OSCILLATIONS 
AND WAVES. 
ACOUSTICS
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ФИГУрИТЕ НА ХлАДНИ
1887 г. Демонстрира явле-
нието резонанс. 

THE FIGURES OF CHLADNI
1887. Demonstrate the phe-
nomenon of resonance.
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ПлАСТИНА ЗА ФИГУрИТЕ ХлАДНИ
Демонстрира явлението резонанс.

PLATE FOR THE CHLADNI FIGURES
It demonstrates the phenomenon of 
resonance.

ФИГУрИТЕ НА ХлАДНИ
1887 г. Демонстрира явле-
нието резонанс. 

THE FIGURES OF CHLADNI
1887. Demonstrate the phe-
nomenon of resonance.
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СТъКлЕНА ПлОЧА С МЕТАлНА 
СТИСКА ЗА ФИГУрИТЕ НА ХлАДНИ
1922 г. A. P. W., Виена, Австрия. Уредът 
се използва за демонстриране фигурите 
на Хладни. 

GLASS PLATE WITH METAL GRIP
FOR THE FIGURES OF CHLADNI
1922. A. P. W., Vienna, Austria. The device is 
used to demonstrate the Chladni figures.
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рЕЗОНАТОр НА ХЕлМХОлЦ
Уредът се използва за изследване 
спектъра на звукови вълни. 

HELMHOLTZ RESONATOR
The device is used to study the spectrum 
of sound waves.
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СИрЕНА НА КАНяр ДЕ лА ТУр
Уредът създава звук с висока честота и интензивност, получавани чрез сгъстен въздух. 

SIREN OF CANyARD DE LA TOUR
The device produces a sound of high frequency and intensity obtained by compressed air.

1926 г. 
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МАХАлО НА ФУКО
1906 г. Уредът се използва за демонстриране 
въртенето на Земята. 

FOUCAULT'S PENDULUM
1906. The device is used to demonstrate the rotation 
of the Earth.

ЧАСТ ОТ МАХАлОТО НА ФУКО
Уредът се използва за демонстриране въртенето на Земята.

PART OF FOUCAULT'S PENDULUM
The instrument is used to demonstrate the rotation of the Earth.
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СВИрКА С рЕЗОНАТОрНИ КУТИИ
1926 г. MAX KOHL, Chemnitz, 
Germany. Уредите работят на прин-
ципа на тръбите на орган и се из-
ползват за определяне резонанса на 
дадени тонове.

WHISTLE WITH RESONATOR BOXES
1926. MAX KOHL, Chemnitz, Germany. 
The tools are based on the principle of 
organ pipes and are used to determine 
the resonance of given tones.
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КАМЕрТОН С рЕЗОНАТОрНА КУТИя
1921 г. Уредът служи за установяване 
абсолютната височина на музикалния 
тон. 

TUNING FORK WITH А RESONATOR BOX
1921. The instrument is used to establish the 
absolute pitch of the musical tone.
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ГОВОрНИ ТръБИ
20-те на XX век. Германия. Използ-
вани в миналото на шумни места 
като мегафон – за насочване на го-
ворни вълни.

SPEAKING TUBES
'1920s. Germany. A device used in the 
past in loud and noisy places as a mega-
phone - for directing speech waves.
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ЗВУКОВ УрЕД
MAX KOHL, Chemnitz, Germany. Из-
ползван за акустични експерименти 
и получаване на различни тонове.

SOUND DEVICE
MAX KOHL, Chemnitz, Germany. The 
device used for acoustic experiments 
and to produce different tones.
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ЕлЕКТрИЧЕСКИ ЗВъНЕЦ
1921 г. Уредът показва принципа на 
работа на електрическия магнит и 
неговото приложение в практиката.

ELECTRIC BELL
1921. The device shows the principle of 
operation of the electric magnet and its 
application in practice.
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ЕлЕКТрИЧЕСКИ ЗВъНЕЦ
1921 г. Уредът показва принципа на 
работа на електрическия магнит и 
неговото приложение в практиката.

ELECTRIC BELL
1921. The device shows the principle of 
operation of the electric magnet and its 
application in practice.
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СИрЕНА
CHEMA, лондон. ръчна си-
рена за подаване на мощен 
звуков сигнал при аварий-
на или бойна ситуация.

SIREN
CHEMA, London. A manu-
al siren for giving a powerful 
sound signal in an emergen-
cy or combat situation.
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ФОНОГрАФ
Уред на Томас Едисън за запис-
ване и възпроизвеждане на звук 
(предшественик на грамофона). 

PHONOGRAPH
Thomas Edison's device for record-
ing and reproducing sound (fore-
runner of the gramophone).
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ТОрСИОННО МАХАлО
Представлява осцилатор, за кой-
то възстановяващата сила е усук-
ване.

TORSIONAL PENDULUM
An oscillator for which the restoring 
force is torsion.

ОСЦИлАТОр НА ХЕрЦ
Уредът е искрище с рефлектор за излъчване на 
електромагнитни вълни. 

HERTZ OSCILLATOR
The device is a spark gap with a reflector for emitting 
electromagnetic waves.
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УрЕД НА ПОПОВ ЗА 
ЕлЕКТрОМАГНИТНИ ВълНИ 
(рАДИОТЕлЕГрАФ)
Уредът демонстрира приемането 
на електромагнитни вълни.

POPOV'S DEVICE FOR 
ELECTROMAGNETIC WAVES 
(RADIOTELEGRAPH)
The device demonstrates the reception 
of electromagnetic waves.
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ТЕлЕФОННА СлУшАлКА
1926 г.  Използвана е като приложение на електромагнетизма. 

TELEPHONE HANDSET
1926. A device used as an application of electromagnetism.

МОДЕл НА ТЕлЕФОННА СлУшАлКА

MODEL OF A TELEPHONE HANDSET
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МОДЕл НА ТЕлЕФОНЕН АПАрАТ
Използван в училище за демонстрационни цели. 

MODEL OF A TELEPHONE DEVICE
A device used at schools for demonstration purposes.

ТЕлЕФОНЕН АПАрАТ
Използван за изучаване частите 
на телефонния апарат и принцип-
ното му действие. 

TELEPHONE DEVICE
A device used to study the parts of the 
telephone and its basic working.
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МЕТрОНОМ
1907 г. Metronomе – Maelzel, Гер-
мания. Механичен уред с махало, 
който се използва при изучаване 
свойствата на тона и за измер-
ване на интервали от време.

METRONOME
1907. Metronome - Maelzel, Ger-
many. A mechanical device with a 
pendulum used in the study of the 
properties of the tone and for meas-
uring intervals of time.
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ЧАСОВНИКОВ МЕХАНИЗъМ

CLOCKWORK

ЧАСОВНИК   |   CLOCK
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