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ПОДГОТОВКАТА

Целият живот е един експеримент. Колкото повече 
експерименти правите, толкова по-добре.

ралф уолДо еМерсън, аМерикански есеист

За да проведете следващите експерименти, не са ви 
необходими бяла престилка, въглеродни нанотръби или 
дори чифт от онези грозни предпазни очила. Единствено-
то, от което се нуждаете, е открито съзнание и способ-
ност да наблюдавате и записвате откритията си, както 
и желание да погледнете всичко в нова светлина.

За тези от вас, които не са били особено добри по хи-
мия, ще започнем с един опреснителен курс.

Основи на науката

Нищо не може да ме шокира. Аз съм учен.

наДпис върХу фланелка на Дизайнера Джей Бертран
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1. Какво точно означава наука? Според речника „Уеб-
стър” науката е „познание, получено чрез изучаване или 
от практиката”. Тя обикновено започва с теория.

2. Добре, тогава какво е теория? За повечето от нас 
теорията е мъгляв и твърде неясен факт. Но когато 
говорим за научна теория, имаме предвид концептуална 
рамка, която обяснява съществуващите обективни фак- 
ти и прогнозира нови такива. Теорията се приема не въз 
основа на репутацията на своя защитник и способности-
те му да ни убеди в нея, а въз основа на резултатите, по-
лучени чрез наблюдения и експерименти, които всеки би 
могъл да повтори. Например теорията за земното при-
тегляне може да бъде доказана от всеки, като се започне 
от току-що проходилото дете, което скача от леглото, 
и се стигне до шамана, който се хвърля върху жертвен 
козел. В действителност повечето лабораторни експе-
рименти се повтарят десетки, дори милиарди пъти.

Друга отличителна черта на научната теория е, че 
тя може да бъде логично опровергана, което означава, че 
може експериментално да се докаже, че не е вярна. Тео-
рията „Марс е населен с малки зелени човечета, които 
бягат всеки път, когато някой ги преследва” не може да 
бъде опровергана, защото в тази теория марсианците 
винаги изчезват, когато някой се опита да ги улови. Но 
теорията „Марсианци не съществуват” е научна, защо-
то можете да я опровергаете, като заловите някой мар-
сианец и го поканите да участва в предаването „Добро 
утро, Америка”. 

3. Тогава какво е хипотеза? В ежедневния език хипо-
тезата е синоним на догадка. Но за учения хипотеза е 
работно предположение за механизма, по който работи 
светът. Всеки експеримент започва с хипотеза. Наблю-
давате как се движи светът и след това изработвате 
хипотеза, която може да бъде тествана, за да се прове-
ри дали е вярна. Хипотезата обикновено се изразява под 
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формата на твърдение, което може да бъде оборено или 
доказано. Най-често се формулира с изречения от типа 
на „ако... то” (ако направя това и това, ще се случи еди 
какво си): „Ако се случи X, ще последва Y.” Или „Ако X на-
раства, ще нараства и Y”. Използваме хипотезите, за да 
изграждаме научни методи.

4. Извинете, а какво е научен метод? Научният метод 
е приет за най-добрия начин на пресяване на истината 
от лъжата и заблудата. Най-простата версия на научния 
метод изглежда приблизително така:

 Формулиране на въпрос.

 Събиране на информация.

 Изграждане на хипотеза.

 Подлагане на хипотезата на проверка.

 Записване и проучване на получените данни.

 Извеждане на заключение.

Най-голямото предимство на научния метод е, че той 
е напълно обективен. Работи по един и същи начин за 
всички. Заключенията ви ще са валидни независимо от 
цвета на косата, религиозните ви убеждения и номера на 
обувките ви.

Няколко основни правила

Правите това, защото сте фантастични,  
смели и любопитни. И да, вероятно сте малко луди.  

А това е хубаво нещо.

крис Бейти, съзДател на националния Месец за писане на роМан 
(NaNoWriMo)
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Всяка от следващите глави представя важен духо-
вен принцип и емпиричен научен експеримент, който 
потвърждава неговата достоверност. Можете да пра-
вите експериментите един след друг (повечето хора 
постъпват точно по този начин, защото са особено въ-
одушевени след първия) или можете да прескочите някой. 
Направете един експеримент тази седмица. Следваща-
та пробвайте някой друг. Наистина зависи от вас. 

Преди да пристъпите към който и да е от експеримен-
тите, ясно заявете намерението си да се откажете от 
старите условности. Обикновено започвам със следния 
цитат от „Курс по чудеса”: „Отворете ума си и го про-
чистете от всички мисли, които биха могли да доведат 
до заблуда”.

И след това бъдете нащрек за доказателства. Търсе-
те ги по същия начин, по който бихте търсили ключа от 
колата си, ако сте го загубили в ден, когато млякото е 
свършило, а бебето плаче. След като потърсите нався-
къде, където обикновено бихте го оставили – в чантата 
си, в джоба на панталоните, на шкафа до вратата, започ-
вате да вдигате възглавниците от дивана, завирате се 
под леглото и дори започвате да ровите в котешката 
тоалетна. Важното е, че не спирате да търсите, докато 
в края на краищата ключът не се озове в изцапаните ви 
ръце.

Ако отидете в магазина, за да си купите препарат за 
отпушване на канали, няма да се приберете вкъщи, преди 
да сте открили рафтовете с битова химия. Ако отиде-
те в книжарницата, за да си купите последния роман на 
Джон Гришам, няма да се опитате да се измъкнете с не-
убедителното извинение, че не сте успели да откриете 
рафта, на който са писателите с буква Г. Отивате в ма-
газина напълно убедени, че ще намерите онова, за което 
сте тръгнали.
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В края на всяка глава има лабораторен протокол. Тези 
протоколи много приличат на протоколите, които из-
ползват истинските учени. Важно е да си запишете 
часа, в който започвате всеки един от експерименти-
те. Водете си бележки, документирайте всичко, което 
откриете. Колкото по-подробна е картата, толкова по-
добър модел ще имате за бъдещите си проучвания. Ко-
гато записвате всичките си усещания и преживявания, 
не се страхувайте да „сгрешите”, за да получите раз-
нообразните детайли, които ще докажат, че сте прави.

Добре, готови ли сте да се превърнете в луд учен?


