
1

Ако държиш тази книга и с недоумение се питаш какво е Еразъм, продължи да четеш.

Ако държиш тази книга и си казваш, че си чувал за Еразъм и знаеш, че това е европейска 
образователна програма, която дава възможности на студентите за обучение в добри 
европейски университети, но не си се възползвал, продължи да четеш.

Ако държиш тази книга и си казваш, че си чувал за Еразъм и знаеш, че това е европейска 
образователна програма, която дава възможности на студентите за практика в доказани 
европейски компании, но не си се възползвал, продължи да четеш.

Ако държиш тази книга и си казваш, че Еразъм е за студенти само от големите университети, 
продължи да четеш.

Ако държиш тази книга и си казваш, че Еразъм е само за хора, които обичат да учат, а не 
да се забавляват, продължи да четеш. 

Ако държиш тази книга и си казваш, че вече си се възползвал от възможностите на 
Еразъм, прочети и предай книгата на някой приятел.

Ако искаш да споделиш своите впечатления от Еразъм с повече хора, попълни картичката 
в края на книгата и ни я изпрати на посочения адрес… 

Прочети и 
предай нататък
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Антония ШиШковА 
Австрия, гр. Виена
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Аграрен университет – ПловдивАнтония ШиШковА

Моето обучение във Виена беше един малък успех за самата мен. Сега, когато се 
обръщам назад и оценявам целия опит от мобилността във Виена, виждам какво съм 
направила за себе си. Мога да преживея отново вълнението и да погледна на страховете 
си с усмивка. Познавате ли това чувство? Да изпитваш едновременно вълнение, тревога 
и съмнение – точно преди да отпътуваш за новото място... И след това си там, всичко е 
ново и непознато. Сега мога да кажа, че това е първият успех – да се справиш с новата 
ситуация. Чувстваш се плах и уплашен (независимо колко спокоен изглеждаш). Но знаеш, 
че си стигнал там, накъдето си тръгнал, и това повдига самочувствието ти. Непознатото 
изведнъж става любопитно и интересно. Не е ли страхотно това чувство!? И започват да 
се случват всички нови неща – срещаш различни хора, попадаш в разнородни ситуации, 
решаваш проблемите по различен начин. Дори не мога да го обясня, всеки трябва да го 
изпита сам. 

Всичко друго, което мога да кажа, би звучало тривиално. Но да, ще го кажа – обучението 
по програма „Еразъм“ ви дава възможност да проверите себе си и да научите как да се 
справяте с различни проблеми, да научите, че винаги има повече от един начин за справяне 
със ситуацията. 

Не споменавам дори за възможността да видите възхитителни места и градове...

Щастлива съм, че имам предимството на „Еразъм“. За мен е полезен опит и нямам 
търпение да приложа това, което съм научила.
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АСен Божиков 
Испания, гр. Хуелва 
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Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – СвищовАСен Божиков

В Испания най-накрая реших се да замина, след като надявах се година и половина. 
Подредих набързо багажа в куфара голям и се запътих към слънчева Хуелва сам.

Работейки съвместно със студенти от други държави, можеш да видиш и осъзнаеш техните 
представи, за въпросното проектно задание и дори изобщо, и да научиш нещо ново или 
споделиш нещо общо. Освен това не трябва да забравяме и за езика, това е то, което нагоре 
в кариерата ти ще те тика. Затова каква по-голяма възможност да го подобриш, практикувай 
смело със студентите и недей да си мълчиш. 

Сигурно вече си мислиш, че всичко тук е само учение, не е така – естествено, че има и 
много, много забавление. Уикендът (разбирай купона) започва още от четвъртък и свършва 
в неделя – за някои героичен, за други - като запъртък. Дали ще бъде в някоя квартира или в 
някой клуб, веселието си го има, без никога да се намесва тона груб. Танци, забава и много 
смях до рано призори, докато и последният от компанията се умори.

Запознаваш се с много приятели международни, сред които ще откриеш и душици сродни. 
Те ще станат твоето семейство за времето там, веднъж намериш ли ги, вече няма да се 
чувстваш сам. След време ще осъзнаеш колко е важно това да имаш приятели в страните 
по света. Недей забравя с тях да си кореспондираш, още повече, че в Интернет свят ти се 
намираш. Разбира се, не минава и без много пътешествия, до близки градчета, държави или 
някакви шествия, някои от тях организирани от университета, други от студентски групички с 
коли или с колелета.

Още много има да се казва за едно такова преживяване, но ще ме разбереш напълно, 
ако си на живо в това предаване. Еразъм е чудесна възможност за теб в живота, затова, ако 
можеш, грабни я на секундата и недей се мота!
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БориСлАв Денков 
Чехия, гр. Прага 
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русенски университет „Ангел кънчев“БориСлАв Денков

През учебната 2007/2008 година бях изпратен като Еразъм студент в Техническия 
университет в Прага.

От България потеглих на 15.02.2008. По време на пътуването изпитах смесени чувства – 
автобусът се повреди и пътуването се удължи доста. Радваше ме мисълта, че отивам в 
една от най-красивите столици на Европа – Прага.

Когато пристигнахме в Прага, на автогара „Лоренц“ ме чакаше Ондра – студент от 
Техническия университет в Прага (и впоследствие мой много добър приятел), който ми 
помогна както при настаняването, така и през останалото време на моя престой.

Общежитието, в което бях настанен, беше уютно и спретнато. През тези 4-5 месеца се 
случиха много незабравими неща – срещнах се с нови приятели, опознах прекрасния град 
Прага, придобих представа що за хора са чехите (всъщност те са изключително сърдечни 
и мили хора, на които можеш винаги да разчиташ). Образованието е на много високо ниво, 
преподавателският състав е отлично подготвен, а техническата база на университета е на 
съвременно ниво. Изпитите в края на семестъра не бяха лесни, но се справих много добре. 
Разделих се с Прага в края на месец юни. Не усетих кога минаха тези месеци. 
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влАДимир жечев 
Холандия, гр. Арнем
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международен колеж „Албена“ – гр. ДобричвлАДимир жечев

Обучавах се в програма по Международен бизнес и Мениджмънт. Програмата допринесе 
за моето професионално израстване и ми помогна да се развия като личност. Придобивайки 
нови техники в маркетинга и продажбите и сблъсквайки се с проблеми, за които дори не 
бях подозирал, развих своите познания за бизнеса като цяло. Освен това се научих да ценя 
културните различия в международния бизнес. Смятам, че тази програма е много добра 
възможност и предпоставка за успешен старт на кариера в бизнеса. 

Личната ми мотивация и желанието ми да придобивам нови знания и умения бяха 
стимулирани допълнително от положителното отношение на преподавателите в 
Университета ХАН. Използвах времето, прекарано в университета, да подобря и доразвия 
начина, по който се представям и правя презентации и да придобия умения в областта на 
бизнес-комуникациите.

Смело мога да заявя, че след приключване на програмата аз се чувствам много по-добре 
подготвен да започна работа в областта на маркетинга и продажбите. Освен, че засили 
мотивацията ми, престоят ми в Арнем ме направи по-уверен в собствените ми възможности. 
Програмата, по която се обучавах там, ми предостави възможност да развия умения 
и таланти, които ще бъдат от изключително значение за бъдещата ми професионална 
реализация.



11

ДАниелА игнАтовА 
Австрия,  гр. Виена
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Аграрен университет – ПловдивДАниелА игнАтовА

Беше като сън ... Единия ден си в България – на следващия се събуждаш във Виена. 
Бях сама, не знаех немски, само една карта и адрес в ръката ми. Но това не бе за вярване: 
големият град, зелените градини, както и хора – толкова хубаво. Много пъти не знаех как 
да стигна до моята цел, но хората винаги ми помогаха с усмивка.

Образованието е наистина на високо ниво. Лекциите бяха само под формата на Power 
Point презентации. Професорите бяха много любезни и винаги готови да помогнат, ако 
имате нужда от тях, или ако просто имате въпроси. Също така, не е необходимо да се ходи 
във всеки департамент или при всеки преподавател, достатъчно е да напишете само един 
e-mail и ще получите отговор почти веднага.

И това е само една част от този прекрасен град. Ако имате възможност да посетите някои 
паметници и дворци като „Белведере“, „Шонбрун“ или удивителната църква „Св. Стефан“, 
или просто да се разходите из града, можете да видите зелени паркове с налягали по 
земята деца, алеи с многобройни различни и пъстри цветя. 

Нощният живот е добър – съществуват различни барове, клубове, дискотеки и можете да 
намерите това, което е точно за вас. Но най-хубавото е, че има нощни автобуси.

Само за един ден всеки може да усети духа на Виена. Толкова се радвам, че имах 
възможност да видя тази друга култура, този друг начин на живот – да бъда част от него, 
макар и за малко.
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ДАринА киСьовА 
Франция, гр. Лион
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ДАринА киСьовА

Приемният ми университет Люмиер Лион 2 е голям и престижен, вторият по големина 
във Франция. Редът в административно отношение е на много високо ниво. Служителите 
и преподавателите в университета имат постоянен контакт със студентите, а конкретно за 
Еразъм студентите отговарят четири-пет човека. 

Комуникацията ми с французите беше доста затруднена първите два месеца, след 
това бариерата постепенно започна да пада, започнах да ги разбирам, а в края на 
престоя си и да водя нормален разговор с тях. Това беше целта и най-голямата полза от 
пребиваването ми във Франция. Оказа се, че не само на теория, но и на практика „Еразъм“ 
е нужна и работеща програма, изключително полезна за всеки, който иска да придобие 
и усъвършенства знания. Освен научаването на езика, обучението ми даде възможност 
и за съпоставка между българската и френската образователна система. Системата на 
оценяване във Франция е с точки, като максималният брой, който може да се получи, е 20. 
Интересни бяха часовете за упражнения, в които се набляга на работата на студента по 
проекти, експозета, дискусии, както и на груповата работа. Преподавателите винаги бяха 
много добре подготвени с материали за всеки един от групата, които раздаваха за домашно 
или правехме в час. 

Програма „Еразъм“ е преживяване, което си заслужава да бъде изпитано – натрупване 
на опит и знание, запознанства с хора от цял свят, траен спомен за цял живот! 

великотърновски университет „Св.Св.кирил и методий“
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ЙорДАн ЙорДАнов  
Италия, гр. Павия



16

русенски университет „Ангел кънчев“ЙорДАн ЙорДАнов

По програма „Еразъм“ бях изпратен в Университета в Павия – едно от най-добрите висши 
училища в Италия, университет с традиции и име. Определено мога да кажа, че останах с 
незабравими спомени от обучението си там.

Италия е една прекрасна страна и мисля, че това беше най-добрият избор за мен! 
Университетът се намира на около 25 км. от Милано, в гр. Павия, едно много китно и 
спретнато градче. Прекараните пет месеца там бяха незабравими, запознах се с много 
млади хора от различни страни, с голяма част от тях се сприятелих, станах част от едно 
задружно европейско семейство. Прекараното в Италия време ми позволи да видя как 
живеят самите италианци, да посетя и други университети, да вляза в студентския живот 
на италианските студенти, да посетя редица забележителности на Италия. 

Събрах много скъпи спомени и оставих доста приятели там.
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ЙорДАнкА тоДоровА 
Германия, гр. Щутгарт



18

Университет по архитектура, строителство и геодезияЙорДАнкА тоДоровА

На първо място бих искала да спомена обучението си по архитектура. В Германия 
разширих и задълбочих знанията си, за което спомогнаха както лекциите, така и проектите, 
в които взех участие. Бяха застъпени различни естетически и икономически възгледи, теми 
за историята, настоящото развитие и бъдещите тенденции при строителните материали, 
технологии и инсталации. 

Силно въздействие върху Еразъм студентите оказва и културата на страната домакин, 
чрез организираните празненства, пътувания и социални мероприятия. Всекидневният 
контакт със студенти от различни страни допринася за възникването на много нови 
приятелства. В края на престоя вече имах приятели за цял живот не само от Германия, 
но и от цял свят. Така постепенно опознах други култури, което е от голямо значение в 
съвременния свят. Човек разбира „другия“, само ако го познава, и това ни прави още по-
толерантни и уважаващи различията. Така съвместната работа е по-лесна и по-успешна. 

Искам да обобщя – двата семестъра, прекарани в Щутгарт, допринесоха за моето развитие 
в много области. Следването по архитектура и училището на културата ще останат за мен 
завинаги „уроците на живота“, които научих. Престоят ми в Германия разшири, обогати 
и повлия моите архитектурни познания, както и представата ми за света. Това много ми 
помогна да разбера по-добре другите и да ги ценя повече.
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лиДия БеШевА 
Испания, гр. Палма де Майорка
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великотърновски университет „Св.Св.кирил и методий“лиДия БеШевА

Един Erasmus научава да се грижи за себе си много по-добре, отколкото го е правила 
мама. Един Erasmus научава, че да си далече от родината, съвсем не е приказката, която си 
си представял. Един Erasmus научава как да се подготви за куп изпити на език, различен от 
майчиния, буквално за часове. Един Erasmus научава толкова езици, колкото хора срещне 
по време на престоя си. Един Erasmus научава, че най-разбраните хора, и тези, с които 
иска да живее, са сънародниците му. Един Erasmus научава, че родината е най-милото 
и съкровено нещо. Един Erasmus научава, че да носиш отговорност е сериозно, но не и 
невъзможно. Един Erasmus научава, че хората са ужасно различни. Един Erasmus научава, 
че хората ужасно много си приличат. 

Един Erasmus научава ..., че да си Erasmus е най-приказното нещо на света! 
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лорА ивАновА 
Италия, гр. Калабрия
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Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – СвищовлорА ивАновА

Престоят ми в Италия по програма „Еразъм“ беше едно тримесечно приключение, 
което човек трудно би могъл да забрави. Изпълнено бе с много положителни емоции и 
завладяващи впечатления. Един нов поглед към света, обогатяване и разширяване на 
кръгозора, запознанства с хора от цял свят и осъществяване на изключително ценни и 
прекрасни приятелства. Възможността да изживееш това приключение ти позволява да 
си направиш самооценка и да реализираш потенциала, който притежаваш. Програмата е 
подходяща за хора, устремени към приключения и готови да рискуват. 

Лично аз избрах Италия, защото мечтата ми беше да я посетя. Бих оприличила престоя 
си там с една тримесечна разходка в исторически музей. Беше изключително ползотворно, 
приятно, изпълнено с весели моменти, със забавни истории и приятелско отношение. 
Разширих своите познания, видях и разбрах начина на живот и нравите на различните по 
народност хора, намерих общ език с други култури. През този престой се сблъсках с какви 
ли не хора, случиха ми се невероятни неща, видях прекрасни места, изпаднах в интересни 
и забавни ситуации. Обобщено мога да кажа, че попадне ли ми подобна възможност, едва 
ли бих се замислила, а направо бих грабнала куфара. Единственото, което мога да добавя, 
е, че може да искаш и да можеш, но за да успееш, трябва да рискуваш. 
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люБкА колевА и  
мироСлАвА кАЙмАкАновА 
Белгия, гр. Хаселт
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Аграрен университет – ПловдивмироСлАвА кАЙмАкАновА
люБкА колевА

Студентската мобилност по секторна програма „Еразъм“ е голяма възможност за пътуване 
и получаване на знания от различни университети в Европа. 

Прекарахме три месеца в Белгия през лятото в университета в Хаселт. Нашето обучение 
премина в Център за екологични науки. Това време бе отличен шанс да обогатим нашите 
знания и опит. Всички студенти в лабораторията бяха много услужливи и се опитваха да ни 
учат на различни техники и методи, които представляваха интерес за нас. 

Обучението не беше единствената интересна част от нашия живот в Белгия. Срещнахме 
различни хора и култури – студени и дистанцирани, но хубави. Хаселт е много красив град, 
град с история. Другите големи градове са също много хубави. Но има някои неудобства за 
нас. Само половината от тази страна говори английски език, а другата – френски. Така че, 
без минимално познание на френски език, е трудно човек да пътува през страната. 

Във всеки случай, ние пазим добри спомени от времето там и сме много благодарни за 
отдалата ни се възможност. 
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мАя ДоЙчиновА 
Испания, гр. Палма де Майорка



26

великотърновски университет „Св.Св.кирил и методий“мАя ДоЙчиновА

Бях много приятно изненадана от начина, по който ни посрещнаха в университета. Още 
от първия ден се погрижиха да се чувстваме като у дома си. Организираха ни специален 
прием, на който ни дадоха възможност да се запознаем и да се представим. Цялата първа 
седмица имахме програма, която много ни помогна да опознаем университета и града. 
Служителите от международен отдел бяха много компетентни и се погрижиха за бързата 
обработка на документите ни. Дадоха ни информация за различните предмети и курсове, 
които предлага Университетът на Балеарските острови.

В учебен план също съм доволна. Имах възможност да посещавам курсове по испански 
и каталунски. В другите часове, които посещавах, можех да участвам в различни проекти 
заедно с испанци и с други Еразъм студенти.

Благодарение на престоя си тук успях да се запозная с много хора от почти цял свят. Общо 
по програма „Еразъм“ и по другите програми бяхме около двеста души, които постоянно се 
срещахме по един или друг повод и общувахме помежду си. Това е голям личен опит за мен, 
защото ми помогна да опозная редица различни култури и да се сприятеля с толкова много 
хора. Много е хубаво, когато можем да се разбираме всички на един език (или максимум 
на два). Естествено, в началото имаше много смешни ситуации, в които всеки говореше на 
своя език, но пак намирахме начин да се разберем.

А иначе Майорка е невероятен остров и с удоволствие бих го посетила отново при първа 
възможност! 
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мигленА ПетковА 
Испания, Канарски острови
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великотърновски университет „Св.Св.кирил и методий“мигленА ПетковА

Еразъм е много повече от обмен на студенти. Еразъм е мечта, изживяване, в един 
момент става и спомен, но спомен, който всеки ден е с теб и те радва! По време на престоя 
ни на Канарските острови имаше колкото усмивки, толкова и сълзи, но Еразъм е учител! 
Учител, който те учи как да живееш пълноценно всяка минута, всяка секунда! Еразъм е и 
много време в размисли – кой си, откъде идваш и защо си тук! Дълго време не можеш да 
осъзнаеш, че това се случва на теб! Но да! ... Това си ти и си тук ... Ти си Еразъм – название, 
което се гордеем да носим! 

Еразъм е от всичко по много – усмивки, сълзи, щастие, мъка и приятели за цял живот! 
Еразъм е това, което винаги си искал да бъдеш, и което си! Една мечта, която за толкова 
малко става реалност! Няма да забравя и секунда от престоя си тук, няма да забравя 
приятелите, които открих! Няма да забравя никога това, което ме направи гражданин на 
света, и в същото време ме накара да се чувствам още по-горда, че съм българка! Еразъм е 
да искаш! Еразъм е да мечтаеш! Еразъм е да осъществиш това, което искаш да изживееш – 
една мечта!

Еразъм е учител как да погледнеш на живота от онази, хубавата страна и да се усмихваш! 
Еразъм ... Еразъм е усмивка, която никога не се скрива!
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нАДежДА георгиевА 
Испания, гр. Тенерифе
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великотърновски университет „Св.Св.кирил и методий“нАДежДА георгиевА

Нещата, които няма да забравя, са много! 

Например последния час по френски - онзи общ плач, че си заминаваме, в който накрая 
единствените две присъстващи момчета се чудеха коя от нас да успокояват. И думите, 
които единият от тях ми каза: „Не плачи, че свършва. Усмихни се, че е било“! 

Ще ми липсва неделната традиция да се връщаме от фурната с по два горещи хлебчета – 
едното за неделната супа, а другото за из път, като спираме насред нищото да гледаме 
залеза над океана. 

Най-много ще ми липсват хората, с които се запознах.

Испанците имат една реклама с мото: „Не е важно какво имам, а каква съм“. Е, за мен 
Еразъм не е къде бях, а какво научих и благодаря на всички, „виновни“ за това! 
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рАДоСтинА георгиевА 
Италия, гр. Фаенца
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национална художествена академия – СофиярАДоСтинА георгиевА

Мога да кажа, че пътят до Италия и обратно е най-вълнуващото нещо, което напоследък 
ми се случи в живота. Снимката тук е и от едно вълнуващо пътуване до град извън този, в 
който бях настанена – пътуване до Флоренция. 

Италия е мястото, където осъзнах много неща, опитах неща, които не бях опитвала, и 
разбрах много за отношенията между хората. 

Италия е мястото, за което след като си тръгнах от него, не мога да кажа, че ще ми 
липсва, но ще си спомням само хубави моменти. Така не съм се чувствала отдавна. 

Но тук е и мястото, където премислих много голяма част от живота си в минало време и 
реших да взема живота си в ръце сега и да продължа напред, вперила поглед в бъдещето 
си, без да се нуждая от миналото.

ДА – тук е мястото, където човек, далече от роден дом, приятели, роднини, хора на 
сърцето, има достатъчно време да премисли минало, настояще и бъдеще и да отвори очите 
си за новото и истинското в живота. 

Тук е и мястото, където не заради хората живееш и се радваш на хубавите моменти, а 
заради самия себе си, защото знаеш, че точно така никога няма да бъде отново. 

Тук е и мястото, където срещаш куп хора от различни националности, обменяш опит, 
интереси, добри и лоши моменти, живееш с тях и по този начин се докосваш до различни 
точки от света.
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роСиЦА АПоСтоловА 
Белгия, гр. Антверпен
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русенски университет „Ангел кънчев“роСиЦА АПоСтоловА

През първия месец учихме холандски език, беше много забавно, запознахме се с нови 
и интересни хора. След това дойдоха и другите предмети. Много ми хареса начинът на 
преподаване на лекторите – всички бяха професионалисти, наясно с всичко, свързано с 
предмета, който преподаваха. Винаги бяха отворени към студентите, винаги услужливи и 
любезни. Именно там се научих да комуникирам с преподавателите по електронна поща – 
нещо доста непопулярно в българските университети. Дори курсовите си работи предавахме 
по електронен път, което беше добре за нас – нямаше нужда да търсим принтер.

Много ми допаднаха и разходките в началото на учебната година с цел опознаване на 
Антверпен – пристанището, бирарията, общината, еврейския квартал, квартала на бижутата 
и други. Чрез тях научих нови и любопитни неща. Успяхме за целия период на програмата 
да изградим доста приятелски отношения с другите Erasmus студенти – от Литва, Латвия, 
Полша, Испания, Италия и др. Това стана неволно, чрез множеството групови курсови 
работи и презентации, които имахме да правим – според мен уникален начин за създаване 
на приятелства и нови контакти. 

Имахме страхотни моменти с колегите – на партита, в караоке барове, в любимата ни 
пицария Da Giovanni, в която беше и нашето изпращане, организирано от университета в 
края на семестъра. 
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САвинА мАневА 
Испания, гр. Билбао



36

Аграрен университет – ПловдивСАвинА мАневА

Досега не съм срещнала човек, който да съжалява, че е бил на обмен по секторна 
програма „Еразъм“. Всеки може да разкаже различни цветни и очарователни истории, 
които да накарат погледа на читателя да заблести, да се засмее и да се пренесе в свят на 
приключения и приятели, които никога няма да бъдат забравени. 

А за мен? Мога да кажа същото – бях два семестъра в Испания – най-добрите два 
семестъра в цялото ми обучение. Напуснах България, плачейки, и се върнах, плачейки. 
Дори и фактът, че багажът ми бе изгубен някъде по пътя, не можа да ме разгневи. Аз 
държах в ръце малък ключодържател от моя чилийски съквартирант Гуто Лопез, който ми 
го сложи в ръцете малко преди да си тръгна и с тъжни очи ми каза: „Не можах да намеря 
нищо друго, което да ти дам!“ Това ме връща обратно в университетската градина, ухаеща 
на жасмин, към великата университетска администрация, бързо говорещи професори и 
винаги усмихнати състуденти, за които българският език бе най-изумителната смесица от 
звуци, която бяха чували. 

Това ме връща и в последния ден от курса ми по испански. Всички чуждестранни студенти 
бяхме влюбени в нашия учител по испански, който имаше брилянтната идея да ни храни 
с шоколад по време на лекции, да се опитва да говори на английски, особено по време на 
часовете по граматика. Професорът бе истински гений – само сериозен повод можеше да 
ни накара да пропуснем някоя негова лекция.
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СветлинА АлекСАнДровА 
Франция, гр. Нант
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тракийски университетСветлинА
АлекСАнДровА

Бях очарована, възхитена и завладяна от Франция и от ветеринарната медицина! 
Заминавайки, не подозирах, че тази моя любов ще се задълбочава и развива, и че ще 
дойде момент, в който само споменаването на Франция ще е способно да ме накара да се 
усмихвам напълно несъзнателно и неволно! Сандвич, изяден на брега на река Ердр след 
хранене на птици, попаднали на петролни петна и след отстраняването на мазута от крилата 
им, действа изключително добре! Горещ шоколад след поредната консултация в клиниките 
по дерматология или в спешното или ортопедията, действа ободряващо и осъзнаваш, че 
определено има моменти, в които ти се иска да имаш поне пет мозъка, функциониращи 
независимо един от друг, само за да трупаш информация и знания! Попадайки в този океан 
от знания и неизвестни, откриваш някоя област, която те увлича и те кара да искаш да 
й се отдадеш, да направиш всичко, за да вземеш максимума и да продължаваш да се 
развиваш. 

Чашата червено вино вечер беше задължителна, когато трябваше да довърша статията 
за ветеринарните лекари в България за списание Vetlife, или когато приготвяхме вечеря 
със съседите, или когато просто се наслаждавахме на звездното небе и макар на толкова 
километри от България, Вега блестеше по същия начин! 
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теоДорА георгиевА  
Германия, гр. Нойбранденбург 
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Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – СвищовтеоДорА георгиевА

На път за Нойбранденбург, Германия, бях изпълнена с противоречиви чувства. Заминавах 
за пет месеца, отивах в непозната държава да уча в непознат град на чужд език. Не знаех 
как, но вярвах, че трябва да го направя.

Прекарвайки пет месеца в този град, аз го обикнах, намерих приятели от цяла Европа, а 
немският ми език стана много по-добър. Периодът ми се стори толкова кратък, че не исках 
всичко това да свършва. Програма „Еразъм“ отвори пред мен прозорец към света. Това 
преживяване ми даде нов мироглед, нови приятели и жажда да преоткривам нови страни и 
хоризонти.

Еразъм бе началото на моя път към Европа.
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ЦАнко Симеонов 
Чехия, гр. Пардубице
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висше транспортно училище „тодор каблешков“ЦАнко Симеонов

Избрах Университета в Пардубице, защото и преди това бях посещавал Чехия, така че 
средата нямаше да ми е непозната, а и сметнах, че по-лесно ще се справя.

И така, пристигнах в Пардубице – град, разположен в центъра на Чехия, на 100 км от 
столицата Прага. Не много голям град, но със запазена старинна част, паркове и много 
зеленина, с изключително добре уредени инфраструктура и градски транспорт.

Специалността, която съм избрал в България – „Технология и управление на транспорта“, 
не е сред най-предпочитаните от студентите в Централна и Западна Европа и затова аз 
бях единственият Erasmus студент в Пардубице, обучаващ се в тази област. Затова пък в 
икономическите специалности имаше много чуждестранни студенти, обединени от мисията 
Erasmus. Така се запознах и сприятелих с хора от най-различни страни на света – най-
много от европейските страни и Турция.

Еразъм ми даде да почувствам свободата на студентския живот далечe от вкъщи. Това 
бяха едни наистина незабравими мигове в един различен свят! 



43 43

ЦветелинА АлекСАнДровА 
Англия, гр. Лафбръ
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Шуменски университет „епископ константин Преславски“ЦветелинА
АлекСАнДровА

Не мога да скрия усмивката си винаги, когато си помисля за времето, прекарано като 
студентка в Англия. 

Интересното е, че студентите там са изключително самостоятелни и сами използват 
наличната база (а именно – невероятно богата библиотека) за подготовка. Всичко, което е 
нужно, се намира там, дори много повече, а по време на сесия отваря врати за желаещите 
24 часа в денонощието! Богатството на материалите допринася за интересния учебен 
процес, в който дискусията заема основно място. Това е от съществено значение за нас, 
чуждестранните студенти, за пълноценното усвояване на характерните особености на езика 
в естествената му среда. Занятията преминават в отпускаща и непринудена атмосфера. 
Преподавателите са изключително отзивчиви и винаги откликват на молбите и интересите 
на учащия, ако не след часа, то в уговорено приемно време в кабинетите им. 

Не мога да опиша красотата и усещането, докато се разхождах из разкошния парк, в 
който се намираше университетът в Англия. Само прелестни малки алеи, осеяни с цветя и 
райграс, минаващи през многобройни стадиони и игрища, на които и вечер сме гледали да 
се играят мачове – футбол, ръгби, хокей на трева. 

Ако имате шанса да учите в Лафбръ, не забравяйте, че всеки вторник има парти за 
международните студенти в бар „Европа“ в градчето. Посетете го, невероятно е!
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юлия конСтАнтиновА 
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Осъзнах, че ако си заобиколен с приветливи и любезни хора, навсякъде може да си като 
у дома. Такава връзка изградих и аз с град Лион. Той е не само част от прекрасните ми 
спомени, но и остави ярка следа в сърцето ми. Там намерих истински приятели, приятели 
за цял живот! Запознах се с хора от различни култури – мексиканци, испанци, японци, 
австрийци, германци. Научих се повече да ценя чуждите традиции и преоткрих сама за 
себе си значението на българските. 

Освен това програмата организираше всеки месец Erasmus партита, всеки път в 
различен младежки клуб, с игри и разнообразна интернационална и френска музика, които 
имаха за цел отново запознанства и завързване на приятелства. Този вид международно 
опознаване между Еразъм студентите беше полезно и от академична гледна точка. Обогатих 
граматичните и лексикалните си познания, усъвършенствах своя говорим и литературен 
френски език, придобих навик да чета френска преса, да гледам и разбирам френски 
телевизионни програми.

Програма „Еразъм“ е шанс за „студентите авантюристи“, които желаят да развият 
комуникативните си умения и да добавят още няколко плюса към CV-то си. Затова аз съм 
изключително доволна от престоя си и от нещата, които научих за другите и за себе си 
като личност, а именно, че съм борбен човек, готов да посрещне предизвикателствата на 
живота.



ПОЩЕНСКА КАРТИЧКА С ВАШИТЕ ЕРАЗЪМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Пощенска
марка

Център за развитие
на човешките ресурси 
ул. „Граф Игнатиев” 15, ет.3
София 1000



вАШАтА иСтория:



РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
Центърът за развитие на човешките ресурси е Националната агенция за България по 

Програма „Учене през целия живот” (2007-2013).

Националната агенция играе важна роля в практическото изпълнение на Програмата, като 
администрира децентрализираните дейности в целия проектен цикъл: 

•  разпространява информация за дейностите на Програмата; 

• приема и регистрира кандидатурите; 

• организира селекцията; 

• сключва договори с успешно преминалите селекцията кандидати; 

• извършва плащанията по договорите; 

• извършва мониторинг и консултации на финансираните проекти; 

• приема отчетите по тези проекти; 

• организира дейности за разпространение и валоризация на резултатите от успешни про-
екти. 



Издание на
ЦЕНТъР зА РАзВИТИЕ НА чОВЕШКИТЕ РЕСуРСИ

Национална агенция на
Програма „учене през целия живот”

София 1000, ул.”Граф Игнатиев” 15, ет.3
тел.: (02) 9155 010; факс: (02) 9155 049

hrdc@hrdc.bg; www.hrdc.bg

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина,  

по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

Издание август 2009

ЦЕНТъР зА РАзВИТИЕ
НА чОВЕШКИТЕ РЕСуРСИ
Е СЕРТИФИЦИРАН ПО
СТАНДАРТ ISO 9001:2000

Приемно време:
вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.




