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Традиция и нови предизвикателства
Иван Бъчваров
Главен редактор на сп. Физика: Методология на обучението

Уважаеми читателю,
Списание ФИЗИКА – МЕТОДОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО възстановява
(след близо година) своята дейност. Има нова редакция, одобрена от ръководството на Съза на физиците в България, нова програма и съответно
ново оформление.
Преди да Ви запозная с вижданията относно политиката на списанието,
искам да изкажа своята (надявам се и Вашата) благодарност на досегашните членове на Редакцията и особено на Цвятко Попов за положените
усилия да се запази списанието в доста трудно и “смутно” време.
Главната цел, поставена и преследвана още със създаването на списанието, е да подпомага преподавателите и учениците в процеса на усвояване на физическото познание чрез методични, научни или научно
популярни статии и други подходящи форми на общуване с читателите.
Новата редакционна колегия приема този мандат, като отчита предизвикателства на съвремието:
— физиката е в основата на съвременното технократско общество и,
като такава, тя е градивна част от културата ни през Третото хилядолетие;
— физиката е основа, без която не може както успешното провеждане
на съвременно интердисциплинарно изследване, така и изграждането на икономика на знанието;
— обучението по физика е социална необходимост и отговорност.
С оглед на това представяме промени във формата и съдържанието на
списанието така, че да се осъществи жива връзка както с традиционните
читатели, така и с всички почитатели на знанието:
— Откриваме нова, ключова рубрика “РЕДАКЦИОНЕН ФОРУМ”, в която каним учителите да поставят въпроси, свързани с преподаването по физика, а редакционната колегия, от своя страна, ще публикува мнения-отговори на специалисти от областта;
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— С помощта на Т. Теодосиев организираме конкурс за ученици
(“КОНКУРС ТЕО”) по решаване на физични задачи със собствен
награден фонд;
— Разширяваме тематиката на списанието чрез публикуване на статии, свързани с преподаването на физика във висшите учебни завения;
— Учреждаваме специален фонд “НАГРАДА на сп. ФИЗИКА” зa найчетена статия.
Списанието ще направи своя принос в това да утвърждава забравената
истина, че познанията по физика са необходими:
— за кариерното развитие, в която и да е съвременна област;
— за създаване на способности към изобретателство и предприемачество;
— за изграждане на мироглед.
Ако някой се съмнява в тези думи и ме попита защо е така? Бих помолил да намерите сами отговора в следния цитат от първия учебник по
физика, написан на български език от Найден Геров:
Физиката е висо-ка и пространна наука, та
за да я изложи човек цялата трябва много Нещо да се труди...
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