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Учени се наричат хората, 
чиято работа е да обяснят как 
функционира светът около нас.

Но замисляли ли 
сте се някога що 
за хора стават 
учени?



Като малка за 
Кет било много 
вълнуващо да 

наблюдава 
съзвездията с 

баща си.
Светлите точици по 

нощното небе са звезди, 
същите като Слънцето. 

Просто са много далече от 
нас. Ако гледаме звездното 
небе от различни кътчета 
на Земята, то не е еднакво.



И така, Кет 
решила да учи 
астрономия в 

университета. 
Сега работата 

ѝ е да търси 
нови планети.

Големите апарати, изстреляни 
извън земната орбита, се 

наричат сонди. С тяхна 
помощ хората са успели да 
направят измервания близо 
до други планети и дори на 

повърхността им.

Радиотелескопите са 
големи антени с форма 
на чиния или са просто 

големи групи от антени. С 
тяхна помощ се прихващат 

радиосигнали от Космоса.



Астрономите 
изучават Космоса 

отвъд нашата 
планета, за да изяснят 

каква е Вселената и 
как се е образувала.

Открай време астрономите правят 
наблюдения с телескопи, които уголемяват 
обектите на небето, за да можем да ги виждаме. 
Днешните телескопи са с огромни размери 
и се управляват с помощта на компютър. 
Те улавят светлина от много по-далечни и 
смътни обекти, отколкото първите телескопи, 
измислени от човека.

Атмосферата смущава 
наблюденията от 

земната повърхност. 
Решението на този 

проблем е телескопът 
да бъде изпратен в 

земната орбита.



Черните дупки са 
изключително сгъстени 
области, които се намират 
в центъра на почти всяка 
галактика. Теглото им 
може да достигне колкото 
40 милиарда слънца! Те 
поглъщат всичко около себе 
си. Дори светлината не 
може да им избяга. Ето защо 
са трудни за наблюдаване. 
Въпреки това астрономите 
са успели да направят 
снимка на черна дупка!

Освен Земята още седем 
други планети обикалят 
около Слънцето. Някои 

от тях можем да видим с 
просто око, стига само да 
знаем накъде да гледаме.

Галактиките се състоят от 
звезди, газове, прах и тъмна 

материя. В една галактика може 
да има стотици милиарди звезди. 

Изчислено е също, че в самата 
Вселена има стотици милиарди 

галактики.



В много кораби, 
претърпели 

корабокрушение, са 
намерени най-различни 
интересни предмети, 
а също и сведения за 
живота в миналото.

Дните от летните 
ваканции на Маряне 
и приятелите ѝ се 

изнизвали в търсене 
на съкровища.



Пирамидите са гробниците 
на владетелите в 

Древен Египет.

Мюонната радиография 
е технология, която поз-
волява да надникнем във 

вътрешността на пи-
рамидата с помощта на 
елементарните частици. 
Така учените са намерили 
голямо празно простран-
ство без вход в Хеопсова-

та пирамида. Никой 
не знае какво има там!

Хетпет била жрица, живя-

ла преди 4400 години. Ней-

ната гробница е украсена 

с великолепни стенописи.

Ето защо не 
е изненада, че 

Маряне е станала 
археолог и 

изучава тайните 
на древните 

култури.

Археолозите правят 
разкопки. Те разкопават 

почвата пласт по пласт. 
Отбелязват старателно 

на картата всички градежи 
и предмети и записват 

сведения. Всички находки се 
вземат за съхранение.



Археолозите проучват как са 
живели хората в миналото.

Градската археология
изучава възникването 

на градовете и живота 
на хората в тях. В 

днешните градове не е 
трудно да се намерят 

купища древни 
останки.

Повечето европейски 
градове са се зародили 

на местата, където 
преди е имало римски 

лагери и техните 
останки все още са 
запазени в почвата 

отдолу!

Те правят археологически разкопки, за да 
намерят древни останки, като например 

някогашни жилища, гробове или разбити кораби 
и свързаните с тях предмети. Въз основа на 

останките археолозите могат да определят как 
хората са се препитавали, с какво са се хранили 

и в какво са вярвали.



Освен лопати и багери при 
разкопките се използват и 
мистрии, четки, а понякога 

дори и дървени лъжици, за да не 
бъдат повредени находките.

Археологията е 
като реденето 

на пъзел, но 
с липсващи 
парченца.

Камъкът с вдлъбнати панички е голяма канара 
или скала, по чиято повърхност са издълбани 
кръгли или овални панички. В миналото в тях 
са слагали зърно или други жертвени дарове 
за духовете пазители, гномчетата или 
прадедите. Хората се надявали, че даровете 
ще им донесат по-добра реколта или ловна 
сполука. Във Финландия например камъните с 
панички датират главно от Желязната епоха, 
но са били използвани и дълго след нея.



Едуардо обичал 
да играе на 

компютъра. Най-
голямата му мечта 

била да стане 
професионален 

геймър.



Сега Едуардо 
не е геймър, но 
с радост прави 

климатични 
модели.

Задачата му е 
да изчисли как 

ще изглежда 
светът ни след 

сто години.

Климатичните 
модели не могат 
да се използват 

на обикновен 
компютър – за 

тях е необходим 
суперкомпютър.

Програмирането 
на климатични 

модели е 
прецизна 

работа. Една 
погрешна 

запетайка може 
да провали 

всичко. Ето защо 
изготвянето на 
работещ модел 

е вълнуващо 
точно колкото 

и победата 
в трудна 

компютърна 
игра!
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