Свободният прием на Астрономическата обсерватория в Шумен
на 16 септември 2016 г. премина при небивал интерес
Астрономическата обсерватория в Шумен обяви свободен прием вечерта на 16
септември. Инициативата бе посветена на началото на новата учебна година в училищата и
новата академична година за Шуменския университет.
Желаещите да посетят Обсерваторията се оказаха много повече от очакваното. Над
500 души търпеливо изчакаха на дълга опашка пред входа на Обсерваторията, за да видят
подготвената програма на екипа. Е, някои не успяха да изчакат до полунощ и на другия ден
нетърпеливо питаха за следващата възможност да посетят обсерваторията.
Преди да влязат в сградата на обсерваторията посетителите наблюдаваха есенното
небе под ръководството на астроном, който с лазерна показалка осветяваше съзвездията и
разказваше тяхната история.
Влизайки във фоайето на обсерваторията погледите на гостите се отправяха към
богатата експозиция от старинни астрономически и физически уреди, минерали и
интересни скали, детски рисунки с астрономическа тематика, красиви пана на интересни
астрономически обекти. За всички тези експонати посетителите получиха подробна
информация от екипа на обсерваторията, а децата можаха сами да задвижат макета на
Слънчевата система, да подържат в ръка старинния секстант, да докоснат интересните
кристали, да напишат името си на пишуща машина, каквато не бяха виждали.
В конферентната зала посетителите се запознаха с кратката история на
обсерваторията, с нейното оборудване, цели и задачи. Особено се впечатлиха от факта, че
финансирането за закупуване на оборудването и построяването на сградата на
обсерваторията е изцяло на базата на проекти и че наблюденията с професионалните
телескопи на обсерваторията ще се провеждат дистанционно, а 1 седмица от всеки месец
наблюдателното време ще се предоставя на ученици.
Докато след тази част от програмата посетителите отново търпеливо чакаха реда си за
визуални наблюдения с двата телескопа на покривната площадка на обсерваторията, те
можеха да наблюдават он-лайн на мониторите на първия и втория етаж изображение на
полусенчестото лунно затъмнение от 25 см телескоп, намиращ се в 3-м купол.
И накрая гостите успяха да достигнат до най-интересната част от програмата - сами
да погледнат с телескоп Сатурн и Луната, както и някои интересни звезди.

Свободният прием започна в 19.45 и продължи почти до полунощ. Той категорично
показа, че младите хора и гражданите на Шумен определено имат нужда от подобен храм
на науката и подобен празник!
Тези, които не са успели да участват в него, могат да усетят неговата атмосфера като
разгледат галерията снимки на адрес, а тези, които са били част от това емоционално
събитие, вероятно ще се разпознаят.
Този празник в Шумен бе реализиран с доброволния труд и инициатива на
астрономическия екип на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“,
съвместно с някои колеги от Факултета по природни науки. За нас бе особено важно, че
поне една трета от посетителите бяха деца на различна възраст, които с широко отворени
от любопитство очи разглеждаха всичко, което екипът ни бе подготвил. В тях ние виждаме
следващото поколение астрономи.

