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Ако године одређују младост 
или старост, онда Млади 
Физичар није тако млад, јер је 
његов први број одштампан 

давне 1975. године. Међутим, по свему 
другом он је још увек млад, јер је био 
и остао намењен само младима, мада 
и старији увек могу од њега нешто 
научити. Можда се баш зато дешавало 
да га критикују, јер се у њему повремено 
појављују и текстови које ученици, 
којима је намењен, не могу у потпуности 
разумети. Ми који бирамо и пишемо те 
текстове не видимо ништа лоше у томе, 
све док су ученици у стању да након 
прочитаног текста схвате шта им није 
јасно. То је довољно да могу да поставе 
право питање да би добили објашњење, 
ако не од нас, онда од својих наставника 
физике. Јер, неки мудрац је рекао, ако 
је питање о нечему добро постављено, 
онда је све остало већ научено. Немојте 
нас заобилазити током тражења 
одговора на ваша питања. Питајте и нас. 
Позивамо ученике и наставнике да нам 
се придруже и пошаљу своје предлоге 
шта би волели да читају у часопису, 
али и своје радове. Немојте се устезати, 
већ нам пошаљите неки прилог.  То 
може бити нека занимљивост коју 
сте прочитали на интернету, задатак, 
мозгалица или неки већи прилог. 
Не заборавите да нам шаљете и 
решења задатака које објављујемо у 
сваком броју. И ове школске године 
припремили смо награде за ученике 
који најбоље ураде задатке, али и 
за  школе које буду имале наjвише 
решавача.
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