
 http://nauka.bg 122

Ако от нещо не съм се интересувал 
като пионер, това беше „корабо-
моделизъм” и „авиомоделизъм”. 
Не си спомням точно, но май при-

чината беше, че в търновския Дворец на пи-
онерите по мое време нямаше такива кръжо-
ци. 

Като колекционер на картички не пропус-
нах обаче, да се снабдя с тези, с модели на 
световноизвестни кораби, издадени през 
1987 г. от бившето Държавно издателство 
„Септември”. Моделите на старите кораби 
са изработени от наши изтъкнати корабо-
моделисти, чиито имена успях да открия в 
интернет, като все още занимаващи се с това 
хоби. Аз имам 14 картички, направени по 
диапозитиви с номера от Д-26840 до Д-26853. 
Вероятно са всичките, издадени тогава. 

Снимките са на Росен Донев, който е напра-
вил много успешна фотосесия. Погрижил се 
е да намери подходящите фон и осветление, 
за да изпъкнат не само целите кораби, но и 
техните детайли. 

Два от корабите („Лесингтън” и „Сан Фе-
ликс”) са представени с по два фотоса. „Ла 
Корон” (в общо три фотоса), е моделиран от 
двама различни автори, като по всичко из-
глежда единият от тях (Ст. Чанев), показва 
два различни модела на този кораб 

Модел „Ла Роял”, мащаб 1:100. Автор з.м.с. 
Петър Велчев.

Модел „Санта Мария ”, мащаб 1:50. Автор 
з.м.с. Стойчо Василев.

ТЕХНОЛОГИИ

Български модели на 
стари кораБи 
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11688
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Модел „Ла Корон”, мащаб 1:250. Автор з.м.с. 
Стойчо Славов.

Модел „Ла Корон”, мащаб 1:150. Автор з.м.с. 
Станчо Чанев.

Модел „Ла Корон”, мащаб 1:150. Автор з.м.с. 
Станчо Чанев.

Модел „Голден Хинд”, мащаб 1:100. Автор А. 
Иванов.

Модел „Сан Феликс”, мащаб 1:100. Автор з.м.с. 
Неделчо Шишков.

Модел „Св. Павел”, мащаб 1:100. Автор з.м.с. 
Неделчо Шишков.
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Модел „Сан Феликс”, мащаб 1:100. Автор з.м.с. 
Неделчо Шишков.

Модел „Берлин”, мащаб 1:50. Автор з.м.с. 
Стойчо Славов.

Модел „Лесингтън”, мащаб 1:100. Автор м.с. 
Денчо Денчев.

Модел „Джордаш Вашингтон”, мащаб 1:75. 
Автор з.м.с. Димитър Петков.
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Модел „Лесингтън”, мащаб 1:100. Автор м.с. Денчо Денчев.

Модел „Конституцион”, мащаб 1:250. Автор з.м.с. Станчо Чанев.


