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Почев од овог броја, експериментално 
уводимо рубрику „Физика у Србији“, у 
којој би старији физичари требало да 

младим и будућим физичарима прика зују 
чиме се они у ствари баве. Највећи број фи-
зичара свакако учествује у најодговорнијем 
и најплеменитијем од свих послова – у обра-
зовању и васпитању долазећих генерација. 
Надамо се да ће наставници и професори 
кроз доприносе овој рубрици успети да до-
чарају бар део изазова које пред њих поста-
вља одговорна дужност, као и награду која 
за велики уложени труд долази углавном у 
облику задовољства које проистиче из саз-
нања да им тај труд није био узалудан. Један 
мањи број физичара учествује у истра жи-
ва њима, покушавајући да допринесе раз-
воју оног система знања о природи који 
називамо физиком. Експериментални рад 
у неким њеним дисциплинама је веома скуп 
и технички захтеван, што код нас предста-
вља нарочит проблем. Верујемо да ће наши 
истраживачи из научних института и са уни-
верзитета успети да прикажу свом будућем 
подмлатку чиме се све то у својој земљи 
могу бавити у оквиру ове основне физи-
чарске делатности. Физика је данас основа 
технике и технологије, она чини битан део 
методолошке основе медицине, па затим 
и компјутерских наука, и под заједничким 
именом примењене физике пружа великом 
броју физичара прилику да доприносе ра-
звоју савремене цивилизације. Код нас су, 
на жалост, ове делатности још у повоју, али 
се на дамо да ће се у оквиру ове рубрике 
ипак наћи и текстови који ће приказати 
и неке мо гућности рада у овој области у 
којој су резултати рада директно опипљиви. 
Први текст у овом броју Младог физичара је 
нека врста угледног чланка – тематски са-
држај, обим и ниво будућих приказа не би 
тре бало много да одступају од овог текста.
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