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Marsikdo izmed Gralcev Preseka pozna - to  velja za v&ino ljudi - fizika 
predvsem kot Sotski predmet. Ponavadi je predstavljena kt  skupek zakonov 
nad pojmi, ki jih vpeljemo. da bi ob njih laZje govorili o naravnih pojavih in 
jlh podrobno opisali. Le redko labko ob obravnavi kakih zanirnivejgih stvan' 
zaslutimo upom bnost in mot najvSkrat terko razumljirih pojrnw in zakonov. 
Skoraj nikoli pa ne pornislimo na muEna iskanja, ki so na koncu privedla do 
preprostih in u6nkovitih danahjih spoznanj. 

Toliko bolj je zato dragocena najnovejh knjiga J. Strnada z naslovom 
Zgodlbe iz fizlke. Kakor predstavi knjigo avtor Sam. je to zbirka zgodb iz 
rasvoja fizike ad Aristotela do danes. V zgodbah zverno, kako st, nastajali 
danes vsem znani osnovni zakoni od mehanike, termodinamikein elektrike do 
kvantne mehanlke in  kako je mnogokrat zgolj slutajno priglo do pomembnih 
odkritij. Tudi o stranpoteh govorijo zgodbe, pa o tekmovalnosti i n  o 
okoriLCanju s tujimi rezultati. Delo v fiziki se nam pokaie kot pdro t je  
iskanj in naporov mnogih IJudi. Uspehi se menjujejo z zrnotami in neuspehi 
- tako kot pri vsakem drugem Elovdkem delu. Prav predstavitev fizike kot 
tloveYke dejavnosti je gIavni namen knjige. 

Knjiga bo zanimivo branje za vse, ki so se urili firiko in ki kdaj preberejo 
kako Casopisno novico o nwih odkritjih. BraDcem Preseka pa jo re posebej 
toplo priporoCamo. 
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