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Пошто је, по општем мишљењу, 
Млади физичар у овој својој послед-
њој реинкарнацији успешно кре-

нуо у живот, сада можемо да покушамо 
да експериментишемо и са неким новим 
сталним рубрикама. То ће на првом месту 
бити рубрика Физичка лабораторија. 

Физика је првенствено експериментална 
наука – о томе како природа функциони-
ше може се научити само у директном 
контакту са њом; објашњење онога што 
смо научили, теорија, долази после тога, 
а она потом служи као упутство за даљи 
напредак. 

Лабораторијске вежбе из физике при-
сутне су у настави на свим нивоима обра-
зовања, али су оне сувопарне и тешко 
могу да дочарају узбуђење и задовољство 
које прати сопствено откривање макар и 
најједноставније чињенице о понашању 
природе. Први степен на том путу јесте 
схватање квалитативних веза између поја-
ва у природи, док се тек у другом степену 
те везе одговарајућим мерењима кванти-
фикују и препуштају теоријској интер-
претацији. Овде никако не желимо да 
понављамо школске лабораторијске ве-
жбе. Жеља нам је да ова рубрика помогне 
у развијању истраживачке радозналости 
код наших младих физичара, у развијању 
тежње ка разумевању свега што се око нас 
догађа, што и чини главну одлику сваког 
физичара, и старог и младог. Физичка ла-
бораторија је свуда око нас! Колико ћемо 
у томе успети, остаје да се види. 

Молимо читалаштво да нам својим 
прилозима и коментарима помогне у 
реализацији овог програма. Подсећа-
мо вас да је адреса електронске поште 
mladifizicar@klett.rs отворена за сваку вр-
сту комуникације са вама.
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