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Што е изум? 

 
 
Големите научници знаат дека имагинацијата 

е најважна за научното размислување. Тие 

секогаш си поставувале прашања за сосем 

вообичаени нешта, или, пак, прашања од типот: 

Каков би бил светот кога работите би биле 

поинакви? Фантастична можност да си по-

ставиме неколку прашања. 

 
 
 

Замислете кога би можеле да трчате во круг 

толку брзо што би се надминале себеси 
 

Или ако можеше да се исклучи 

гравитацијата   како би изгледал светот 



 

До изум можете да стигнете само преку 

активирање на умот. Ако измислите нешто 

сосем ново и за првпат во некоја област, ќе 

станете научник. Големите научници започну- 

ваат со мали идеи! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Но, проблемот настанува кога за некои од 

нашите „брилијантни“ идеи не може да 

направиме експеримент, ниту пак, имаме ин- 

струменти со кои би ги провериле. Како ќе 

одговориме на ваквите прашања? 



 

Тогаш, настапува нашата имагинација, 

односно,   тргнуваме во нешто што се нарекува: 

Правење експерименти преку мисла! 

Што ви е потребно да извршите експеримент 

преку мисла? Без лабораторија, без тешки 

машини и без диплома за управување со все– 

ленски брод. Само со вашата фантазија! Всуш- 

ност, тоа е сė што ви треба! 

За да бидете експериментатор во разми- 

слување, еве што треба да направите: 



 

Како идејата станува научна 

теорија? 
 
 
 

 

Секоја теорија на почетокот е некоја мала 

идеја која наизглед одговара на состојбата во 

природата. Тоа се идеи кои им доаѓале на оние 

што станале научници додека размислувале за 

обични работи, како на пример: 

„Зошто кога дува 

посилен ветер 

шапката од 

нашата глава може          да 

летне  

 

 
Или Дали еден камен кој тежи еден         к          илограм 

ќе пристигне на Земјата 

во исто време како и 

перница со пердуви 

која исто така тежи 

еден килограм?“  

 

Но дали е така?



 

На почетокот тие прашања создаваат модел, 

закон или збир на правила кои постојат само во 

мислите на научникот. 

Потоа, тој од нив создава теорија која ако не 
е „соборена“ со некој експеримент, таа се при- 
фаќа. 

Но, понекогаш експери-

ментот може да се појави и 

неколку векови подоцна. Тоа 

не значи дека тогаш теоријата 

не може да се отфрли! 

Така, на пример, постојат 

теории кои важеле и по двесте 

и повеќе години, но потоа биле 

отфрлени, како на пример: 

Њутновите закони сега знаеме 

дека под одредени услови не важат. 
 

 

„Она што го знаеме е кaпка, 

она што не го знаеме е океан.“        

- Исак Њутн 



 

Мрежа на влијателни создавачи на 

научната мисла 

 

Во минатото, создавачи на мислата биле 

филозофи, научници, уметници, поети, итн. 

Но кој ве инспирира вас да размислувате? 
 

Тука ќе го најдете одговорот на прашањето: 

Кој             го инспирираше Ајнштајн... 

Како мрежа со многу нишки, работата на 

Алберт Ајнштајн се засновала на идеите и 

откритијата на многу други научници. Некои од 

нив се прикажани овде: 



 

Како се развивала научната мисла 

низ историјата? 

 

Кој за кого е важен? 
 

Сте се запрашале ли, дали Ајнштајн некогаш 

би можел да размислува на начин на кој дошол 

до своите брилијантни идеи за Универзумот до- 

колку: 

 претходно Кеплер не му дал основа на 

Њутн                за неговата теорија; 

 Галилеј не размислувал дека Аристотел 

мо жеби греши во нешто; 

 Кеплер не го подобрел телескопот на 

Га лилеј. 

 

Но, ова е само мала нишка од целата мрежа 

на научната мисла. 

Еден експеримент давал идеја за нов, едни 

резултати побивале други. 



 

Една идеја раѓа следна. 

 

 
 

 

Еднаш, кога некој го прашал 

Ајнштајн, каде е неговата 

лабораторија, 

   тој посочил на своето пенкало. 



 

Зошто Аристотел е важен  

(384 − 322 пр. н.е.) 
 

Аристотел живеел во IV век пред нашата ера. 

Тој се занимавал со многу области: физика и 
биологија, поезија, реторика, лингвистика и 
политика, метеорологија и географија, фило- 
зофија и етика. 

Првиот научник според енциклопедијата 
„Британика“ е Аристотел. 

Секој следен научник е негов должник. 

Неговиот метод на работа бил токму преку 
мис ла! 

До физичките закони доаѓал со размислу-
вање, но, не и со експерименти. Неговите за-
кони се пишани, но, не со формули! 

Доколку би имале шанса да го запрашаме, 
зошто треба да потрошиме време во разми- 
слување, неговиот совет сигурно би бил: 

-  



 

За што размислувал Аристотел 

 
 
На пример, Аристотел прв тврдел дека 

Земјата е                     топка. 

 
 

 
 
 

Како дошол до таа идеја? 

 
Набљудувал и размислувал. Сенката што 

Земја та ја фрла врз Месечината кога Сонцето е 

зад неа, е кружна! Не е тешко нели? 
 
 


