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В еликобритания

Моят Еразмус
Преди няколко години прекарвах месеци в чуждестранни университети, учейки езици. Тогава за
пръв път се срещнах с Еразмусите. Различаваха се
отдалече. Винаги весели, винаги шумни, винаги
малко луди. Група млади хора, външно толкова различни един от друг. След няколко минути в тяхната
компания разбираш, че всъщност са толкова еднакви. По блясъка в очите, по жаждата за приключения,
по отвореността към света. След сълзите на раздяла
си обещавах, че ще ги избягвам. Но всеки следващ
път все тях търсех.
Стръвно сграбчих моята възможност да бъда
Еразмус. Имах предства какво ще се случи, за което
мястото не беше от първоостепенно значение. Но
Англия моментално ме плени. Само за секунди се
почувствах точно на място в Норич. Черните таксита, червените телефонни кабини, двуетажните автобуси. Странно любезни хора.
Кампусът се намираше сред най-зелената трева
на света. Бях сигурна, че в Правния факултет е учил
поне един Хари Потър.
Веднага ги видях. Мъкнещи големи куфари, пълни с очаквания. Малко смутени и объркани. Видимо притеснени. Различни по кожата си, по дрехите
и чертите си, но еднакви в погледа. И те ме видяха.
Любов от пръв поглед!
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Всичко беше ново, различно, впечатляващо.
Може би и затова първите спомени са най-ярките.
Спомням си първата лекция. Перфектният английски на професора. В онази аудитория за първи
път осъзнах, че Европейското право не е утопия, а
факт. Почувствах повече от всякога нуждата да бъда
част от свободния обмен на хора.
Спомням си първата вечеря в общежитието. И
най-добрият ресторант би завидял на богатството
на международното ни меню. Тогава дори не подозирах какви прекрасни моменти ще изживеем там.
Спомням си първото парти. Между всички онези непознати нито за миг не се почувствах сама.
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Младите хора, от където и да идват, се забавляват
по един и същ прекрасен начин.
Дните се занизаха.
Наистина учех много. Разгръщах дебели дела и
разучавах нови закони. Пишех домашни и есета.
Понякога прекарвах почти денонощия в огромната
библиотека. Но винаги около мен имаше няколко
сродни души. Въпреки че никога не получихме каквито и да е облаги, професорите винаги разбиращо
ни се усмихваха, когато молехме за помощ. „Да, ние
сме Еразмуси”.
Вечер в кухнята бистрехме международната политика, спорт, история....Няма по-добър начин да
опознаеш света. Да го опознаеш от пряк източник.
Географската карта придобиваше ново значение.
Рецептите в никоя готварска книга не са толкова
разнородни. И ястията със странни имена не могат
да бъдат по-вкусни.
Партитата бяха безброй. Винаги намирахме време, въпреки претъпканата програма, дългите часове
в библиотеката. Невинаги в най-лъскавите клубове.
Най-често във въпросната кухня, но понякога просто на полянката около езерото. Мястото не беше от
значение, важното беше купонът да тече. Течеше с
пълна сила.
Пътувахме възможно най-често. До невероятните университети в Кембридж и Оксфорд. До летните резиденции на южното крайбрежие. До сърцето на Шотландия. До малки и почти неизвестни
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градчета. И разбира се, до Лондон. Разглеждахме
картинни галерии, научни музеи, фабрики за уиски.
Възхищавахме се на стила и традициите. Всеки отделяше късче за себе си, парченце от Англия, което
да отнесе у дома.
Жадно грабехме от всяка възможност. Приемах
ме всяко предизвикателство. Изживявахме всеки
миг. Наслаждавахме се на живота. Вярвахме, когато
ни казваха, че тази година е неповторима, но струва ми се го осъзнахме по-късно. Имаше мигове, когато съвсем съзнателно се опитвах да попия всеки
детайл. Някак си усещахме чистото, неподправено
щастие, което имахме. Въпреки усилията ни, времето се изплъзваше толкова бързо. Като миг. Не защото бяхме привикнали, а защото от щастие се бяхме
понесли и ние на крилата на времето.
Не разбрах кога изтече моята Еразмус година.
Почнах да се осъзнавам с
началото на прощалните
партита. Куфърът ми беше
малък за всичко, което
исках да отнеса със себе
си. Разменяхме е-мейли и
мили пожелания. Мълчаливо се изпращахме един
по един. Без думи си давахме ненужни обещания,
безсмислени за истинското
приятелство. Залепих носле за прозорчето на такси10
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то като малко дете. Не исках да си тръгвам. В Англия пак валеше. Бях заобичала този дъжд и той ми
се отблагодаряваше, скривайки сълзите ми. Полетът до София ми се стори цяла вечност. Стискайки
зъби, се опитвах да се радвам на близките. Пърхаха
около мен: „Колко е хубаво, че се прибираш, нали?”
Усмихвах се, мислейки си, че не съм единствената,
на която не ù е хубаво, че е у дома.
От онези първи дни измина една година. Беше ми
трудно да повярвам, че съм толкова далече от онова
прекрасно време. Все още ми е. Случвало се е да се
връщам там в съня си. А нали казват, че страната на
сънищата е мястото, където човек е бил щастлив.
Не зная за вас, но моят Еразмус е едно от найпрекрасните преживявания в живота ми. Еразмус
е възможност. Невероятна възможност да поживея
по друг начин. Истински късмет да опитам нещо
толкова различно. Шанс да получа висококачествено образование. Поле за изява на таланти. Найдобрият начин да усъвършенствам английския си,
който сега звучи толкова British. Възможност да
посетя различни кътчета от Острова, да опозная
забележителната култура на този народ. Уникален
шанс да бъда част от глобализацията, в няй-ярката
й проява. Възможност да стана още по-космополитна и по-отворена към света. Вярвам, че използвах максимално всички тези възможности. Сигурна
съм, че не пропилях напразно шанса, който ми се
предостави. Давах много от себе си, но това, което
получих в замяна, това което взех, си заслужава. Не
11
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съжалявам нито за миг. Опитвах се нищо да не пропусна и вярвам, че много преживях. Убедена съм, че
пълноценно ще го използвам занапред.
Измежду всичко, което взех със себе си, найценното са хората. Онази пъстра смесица от персонажи, с които неизменно споделях времето си.
Млади хора, влюбени в живота. Осмелили се да
посрещнат късмета си. Понякога крачейки неуверено, но винаги с гордо вдигната глава. Попораснали деца, които не са се уморили от луди щуротии.
Сериозни дами и господа, борещи се за мечтите си.
Моите Еразмус приятели. Те са от различни краища
на Европа. Страните им вече не са просто петна на
картата, а родини на приятели. Историите им не са
само на учебник, езиците им не са непонятни. Не
знам дали беше чист късмет, че ги срещнах. Нали
уж сами избираме приятелите си. Или пък далеч от
дома се променяме толкова много, че в нас остава

12
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само най-доброто. С тези мои другари обединихме
световете си. Адски много се забавлявахме. Много мечтаехме. Опитахме се да спрем времето, но се
разделихме, вярвайки, че не е завинаги. В крайна
сметка светът не е чак толкова голям. Липсват ми.
Тези хора ми дадоха по нещо от себе си и ме направиха по-богата. Пазя частиците им дълбоко в себе
си. Когато за стотен път разглеждам снимките, се
връщам в онази година. Рея се в спомените на едно
незабравимо приключение. А то е толкова прекрасно, защото е споделено.
„We are now friends… You will never be alone
again….”
13
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Програма“Еразъм” или
как да се почувстваш VIP
Какво е за мен програма “Еразъм”. Много малко и клиширано ще бъде да кажа една сбъдната
мечта.”Еразъм” те белязва за цял живот. Ставаш част
от едно братство на млади хора, изпълнени с различни стремления, с разнообразен светоглед, но с
еднакъв плам в очите, готови да се впуснат в едно от
най-обогатяващите преживявания в целия си живот.
Интересното в случая е, че повечето от тях осъзнават
тази подробност и грабят с пълни шепи от своя уникален сам по себе си “Еразъм” период. Освен всичко
останало, програма “Еразъм ” с пълна сила ти помага
от една страна да се почувстваш европеец, и от друга, да покажеш на своите колеги от Европа, че твоята страна има толкова много достойнства, за които
много от тях въобще не са и предполагали. А когато страната, в която си бил по програма “Еразъм”, е
Португалия, с една дума мога да кажа, че тя ти става
като втора родина, колкото и силно да звучи! Не на
последно място, хубаво е в чуждестранна компания
да кажеш - бях “Еразъм”, това е нещо като парола, която отваря нови врати и открива нови хоризонти, а в
моя случай – помага и в професионалната реализация. Започнах работа в Министерство на външните
работи, работа, за която винаги съм мечтала, и съм
убедена, че при избора е помогнал и фактът, че съм
участвала по програма „Еразъм”, тъй като вследствие
15
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на престоя ми в Португалия придобих сериозни знания по езика, като развих и умения в областта на работата в международна среда.
Много е трудно този така интензивен период да
бъде описан само на две странички, но ще се опитам
да Ви потопя в незабравимите моменти, които прекарах там, макар и на няколко листа.
Благодарение на програма “Еразъм” успях да
опозная Португалия – страната на мореплавателите,
омайните вина, романтичните плажове и хора с огромни сърца. Страната, която заслужава да се посети, защото, за разлика от повечето “предпочитани”
дестинации, крие свои тайни, които не си и предполагал и с наслада откриваш сам. Защо реших да уча
в Португалия? На първо място исках да науча португалски, а и бях сигурна, че там ще се почувствам
като у дома си с прекрасния климат и невероятно
темпераментните и топли хора, които споделят моите страсти към танците, футбола и очарователните
плажове. Беше предимство, че преди това бях посетила това прекрасно кътче от земното кълбо и твърдо бях решила да се върна.
Защо Португалия е най-хубавото място за твоя
“Еразъм” период?
Програма“Еразъм” или как да се почувстваш
VIP
Прекрасно е чувството да те изберат след някакъв конкурс и след това да се радваш на плодовете от
своя труд. Това важи с пълна сила за програма “Ера16
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зъм”. Още преди да замина за Португалия си пишех с
двама португалци, които се свързаха с мен – Фелипа
и Гилерме. Още не бях направила своя избор за университет. Контактувах и с хора от други страни, но те
ми говореха единствено за финансовите аспекти на
програмата. С португалците не беше така. Те ми разказваха за университета, за града, за страната и културата. Станахме си приятели, без да сме се виждали.
Изборът ми беше предопределен – Икономическият
университет в град Порту.
Въпросните Фелипа и Гилереме бяха определени
за мои тютори - местни студенти, които се грижат
за “Еразъм” студенти по време на целия им престой
в страната. Още когато пристигнах в града и нямах
жилище, те не ми позволиха да отседна в хотел, а
бяха сготвили вкусна вечеря и пренощувах у тях.
Отказ не се приемаше. После ми помогнаха да си
намеря квартира и ме ориентираха в обстановката
в университета, като ми препоръчаха кои предмети
да си избера. Никога не пропускаха да ме известят
за предстоящи празненства на града или просто за
поредния купон. Често ме канеха и в ресторанта на
бащата на Гилерме. На моя съквартирант Наско, на
когото също бяха тютори, дори услужиха с мобилен
телефон. След като се прибрах от Португалия, постоянно поддържаме връзка и ме наричат своя сестра!
Така ги чувствам и аз.
Фелипа и Гилерме не бяха единствените, които се
грижеха за мен. Всеки “Еразъм” студент беше поверен на грижите на един професор и на един асистент,
17
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които следяха как се справя с учението и постоянно
се интересуваха дали няма нужда от помощ по даден
предмет или просто от приятелски съвет. В Португалия, а сигурно и навсякъде другаде, беше изключително престижно да си “Еразъм” студент, всички
ни гледаха с възхищение и ни караха да се чувстваме
VIP. Разнообразието от предмети е наистина впечатляващо, като интересното е, че можеш да избираш и
начина, по който да те изпитат. Това може да стане
чрез continuous evaluation или, с други думи, да ходиш
на лекциите и да се освободиш от изпит, като се представиш добре на текущите тестове или въобще да не
ходиш на лекции и да се явиш директно на изпит; отсъствия не се пишат. Втория вариант обаче не го препоръчвам, защото наистина е интересно да се сравни
начина на преподаване, а и е доста приятно усещането да разбереш, че в твоята страна май подготовката
е най-стабилна, след като изкараш поредната най-висока оценка на теста и натриеш носа на някой надут
французин. В повечето случаи сам решаваш и дали
искаш да те изпитат с тест или писмена разработка,
устната форма на изпитване не е застъпена. Набляга
се на отборната работа и иновативни методи за усвояване на материала, като например едно упражнение
по маркетинг – влизаш в ролята на mystery shopper
– скъсваш нервите на някой продавач в магазин, като
се правиш на претенциозен клиент и после пишеш
оценка на обслужването.Имаше предмети, които
много исках да изучавам, но които се преподават
само на португалски. Тъй като в началото бях начинаеща в знанията си по езика, по няколко предмета
18

П О Р Т У ГА Л И Я

изтъкнати португалски професори преподаваха само
на мен и на колегата ми от България на английски! За
всеки “Еразъм” студент се осигуряваше възможност
за безплатно изучаване на португалски с получаване
на сертификат след полагане на изпит. Дори ни снабдяваха с безплатни сим карти за мобилни телефони.
Много ме впечатли фактът, че всички дават мило
и драго за университета си. И как да не е така? Освен всички условия, които изброих, от управата на
университета се грижат и за това студентите да не
прекаляват с ученето. На входа на университета имаше едно табло, на което се обявяваха предстоящите
партита. Веднъж дори бяха подредили огромни маси
за сплотяване на колектива. След всяко подобно мероприятие на другия ден в университета се излагат
снимки и можеш да си вземеш или да се покриеш
някъде, като видиш какви си ги вършил. Присъствах
и на един концерт на университета, на който се изпълняваха само песни в негова възхвала, като хорът
беше съставен от преподаватели и студенти. Мила
картинка си беше.
Иначе магазините с карнавални костюми в Португалия наистина процъфтяват. Всяка седмица има
някакъв карнавал – празник на града, на факултета,
на катедрата. Но най-грандиозното събитие е студентският празник, който в Португалия продължава
седем дни и нощи. Големият купон е в парка. Няма да
преувелича, ако кажа, че имаше поне 10 000 души на
това незабравимо мероприятие. Всеки факултет си
има свое павилионче и си пуска музика. Над наше19
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то беше изписано гръмкото название “Еразъм”. Там
беше и нашата отправна точка към нестихващата
фиеста.
В този ред на мисли нашите домакини се бяха погрижили дори и за волната ни програма. Посрещането беше изключително впечатляващо – разходка
с корабче по реката, след което на всеки “Еразъм”
студент беше връчена карта на града с отбелязани
10 бара, като във всеки един имахме безплатно питие. Краткото обяснение беше, че така най-добре ще
опознаем града. Раздадоха ни и кастанети, с които успяхме да събудим града, който обаче и без това май
не спи. Все пак в Порту има по средно 600 чуждестранни студенти на семестър!
Но екстремните преживявания не свършиха до
тук. Следваше спортният уикенд с ориентиране в
планината, мини голф, стрелба с лък, скачане с чували, пейнтбол, ходене по въже и спускане между две
скали в стил Тарзан. Това ми помогна да преодолея
дълго таения страх от високо. Тук е моментът да отбележа, че състезанието беше спечелено от сборен
отбор на България и Португалия.
Следваха екскурзиите до вълшебната стара столица Гимараеш и Брага с незабравимата катедрала Bom
Jesus и прелестните градини. Организираха и посещение на корида. Но най-приятна беше екскурзията
до Лисабон, Синтра и Алентежу. Настроението беше
приповдигнато още преди да дойде огромният двуетажен рейс. Наоколо се разхождаха хора с китари,
кастанети и всевъзможни музикални инструменти.
20
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На всеки раздадоха табелчица с името му, но най-цененият подарък бяха...презервативите. Още като се
качихме в рейса, италианците и португалците започнаха със серенадите.
Романтиката беше неотлъчно с нас и на следващата спирка от нашето пътешествие – Синтра. Това
е град, който се състои предимно от дворци – разноцветни, с високи кули и потънали в зеленина и
всички са разположени на хълмове. Като се качиш на
един от тях, виждаш поне още четири двореца! Самото градче се състои от малки криволичещи улички,
уютни ресторантчета, а навсякъде се разнася миризма на печени кестени. Спокойствие и неповторимо
очарование, това е Синтра. На мен лично най-много
ми хареса дворецът Де ла Пена. В него имаше поне 5
стаи за придворните дами, а за съпруга си царицата
беше отделила едва две помещения, а после феминиз
мът бил ново явление!
Не можехме да си поемем въздух, защото ни очак
ваше градът на контрастите, уникалната смесица от
спиращи дъха исторически забележителности и съвременен колорит – столицата на Португалия, Лисабон. Задължителни спирки в Лисабон са огромният
окенариум, крепостта, статуята на Иисус Христос,
млечно бялата кула в Белем, розата на ветровете, музеят на каляските и уникалният манастир Жеронимуш – достижение на архитектурата, каквото не бях
виждала до този момент. Впуснахме се с пълна сила и
в нощния живот на Лисабон, който е несравним. Посетихме квартал Алфама, в който има единствено и
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само заведения. Те са много мънички и повечето хора
са на улицата, музиката от всички заведения, както и
хората, се смесва, а атмосферата е неописуема.
Последната спирка от общото ни пътешествие, до
което ще Ви заведа, е Алентежу - местността с найбелите къщички, портокаловите дръвчета и безлюдните плажове, на които играхме футбол, получавахме
първи уроци по самба, а вечер пеехме песни около
огъня. Но кулминацията на цялото прекарване предстоеше. След вечеря беше дадено предложение да
играем бразилската игра “Чучу”, която се оказа доста
примитивна. Момичетата се събират в кръг и всяка
споделя кое момче си е набелязала, като се чуваше
предимно едно име – Фелипе, който е испанец. След
това момчетата започват да танцуват около нас, докато всички не паднат на земята. Впоследствие всеки
си избира по едно момиче и въпросният Фелипе избра мен. Тогава бях раздвоена между него и един бразилец, който също събра доста точки, като ми изпя
на плажа любимата ми песен – Always на Бон Джови.
На другия ден ни заведоха на плаж и тогава колебанията ми съвсем отпаднаха – Фелипе се включваше
във всички плажни игри и беше най-добър, все пак
е професионален спортист, а и беше само по бански.
Сега знам какво ще си кажете: ето, избрала е мускулестото тяло пред романтичния младеж с китарата.
Да не мислите, че на мен ми беше лесно? Аз също се
питах дали и Фелипе си пада по серенадите и подобни изпълнения, които разтапят женските сърца. Е,
оказа се, че притесненията ми са били неосновател22
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ни, все пак във вените на Фелипе тече испанска кръв,
оле! Както обичам да казвам, една от основните цели
на програмата е да се скъсяват дистанциите и да се
развива международният обмен. Обичам също и да
се шегувам, че в Португалия открих осмото чудо на
света в лицето на Фелипе.
Когато се връщахме с рейса обратно към Порту,
част от най-даровитите музиканти измислиха цяла
песен за прекарването, в която се пееше за главните
действащи лица на екскурзията, изказваше се благодарност на организаторите и съжаление, че част от
презервативите са останали неизползвани.
Програма “Еразъм” – възможност да опознаеш
една прекрасна страна и много хора с големи сърца
Спокойно мога да кажа, че португалците са найтоплите хора, които познавам. Това проличава и по
начина, по който се запознават с хората, а именно –
целуват те по двете бузи. Когато се загледаш в някоя
от картите на града, веднага се стичат няколко човека, готови да те упътят. В градския транспорт не можеш да срещнеш изнервени хора, а на спирките дори
се качват според реда, в който са дошли да чакат. Хазаяите ми също бяха великолепни хора – носеха ни
храна, канеха ни по празници и дори ни питаха кога
ще направим купон. Синът на хазаите ми помогна в
ученето за изпита ми по португалски. За прощалното
ми парти пък донесоха музика и вино от своята изба,
а в края на тържеството ми поискаха адреса, за да
ми изпращат картички за Коледа! Дори на футболна
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тема си допаднах с португалците. Обожават великата
игра. Аз пък успях да си взема автограф от Виктор
Баиа – може би най-добрият вратар на Португалия
за всички времена. Когато казвах, че съм от България, в съзнанието на повечето португалци веднага
изникваше образът на Стоичков, но винаги искаха
да разберат още неща за родината ни.
Освен с португалци се запознах и с хора от много други народности. Често си ходехме на гости на
разменни начала и опитвахме различни национални
кухни. По този начин се насладих на португалска,
бразилска и испанска кухня, но най-много ми хареса
финландската. Имах две приятелки от Финландия,
с които станахме много близки. Те успяха да смаят
всички с кулинарните си умения, след което споменаха, че предстои типичен финландски десерт и сложиха една водка на масата. Много се сприятелих и с
бразилската група. Най-близък ми беше едно момче
от любимия ми град Рио де Жанейро – Едуардо. Той
много се грижеше за мен. Беше със счупен крак и
имаше среща със застрахователния си агент, но въпреки това я отложи, за да ми помогне да си намеря
квартира...А кой знае, програма “Еразъм” може да ми
помогне да осъществя и друга моя мечта – да посетя
Бразилия. В тази връзка двама приятели, с които се
запознахме благодарение на програма “Еразъм” вече
ми идваха на гости в България, като единият беше от
Бразилия, така че, кой знае...
Докато бях в Португалия, освен че се постарах да
се сприятеля с много хора, направих всичко възмож24
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но и да опозная страната и да видя всяко кътче, което си заслужава, макар че това е непосилна задача, но
все пак се справих добре. Посетих Коимбра, градът
с най-стария университет и спиращата дъха библиотека, цялата от злато, където дори би ти било приятно да почетеш за изпит, естествено с чаша бренди
в ръка. Не подминах и прекрасното крайбрежие Алгарве с красиви отвесни скали в оранжев цвят и чисто бели плажове. Не е за пропускане и град Ещурил
с второто по големина казино в Европа и дворци на
самия плаж. Изключително зареждащо място е религиозният център на Португалия град Фатима, в който се пази легендата за трите овчарчета, на които се
явила Света Богородица и им предсказала, че в Русия
царят ще бъде убит, ще има световна война, както и
че ще има покушение срещу Папата. Именно за това
там се пази и куршумът, с който едва не беше убит
папа Йоан Павел II.
И накрая, няколко думи за града, в който живях
– Порту. Голяма част от сградите в Порту са облепени със сини плочки и се чувстваш като в една синя
приказка. В Порту винаги можеш да видиш неща, които да те изненадат, да те накарат да се усмихнеш или
просто да помечтаеш. Разхождаш се покрай океана и
изведнъж пред теб изниква фигура на златен ангел,
смесваш се със забързаната тълпа в центъра на града
и ти се иска да намериш някое по-уединено местенце
и веднага го намираш – влизаш в най-старата книжарница в Португалия и прочиташ няколко странички за великата история на страната. После усмив25
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ката отново грейва на лицето ти, когато се качваш на
едно от симпатичните малки трамвайчета и откриваш, че в него се вози само една баба, която за пети
път прави обиколка на маршрута, за да си говори с
ватмана. Можеш да отидеш на концерт или да създадеш собствена мелодия в ултрамодерната къща на
музиката. Задължителна спирка е и дворецът в Порту, който е много различен от дворците във Франция
или Австрия например. Отвътре целият е обгърнат с
дърворезба, като протест срещу разточителния стил
рококо. До двореца се намира и величествената катедрала, чийто интериор е изцяло от злато, донесено
от португалските колонии. После отиваш в някое от
тайните заведения в Порту, които са известни само
на определени хора, и почукваш на вратата, за да ти
отворят, но задължително трябва да познаваш някого от персонала, за да влезеш. След това се отправяш
към старата част на града и рекичката, където те очаква квартал Рибейра, най-приятното място да пийнеш бира с приятели, наслаждавайки се на красивия
мост, проектиран от учениците на Айфел, както и на
къщичките, които са облепени с разноцветни плочки и спомагат за приповдигнатото настроение. После
можеш да се запътиш към квартала на богатите и да
изпиеш една кайпириня в един от клубовете с тераси
с изглед към океана. Друга основна забележителност
са винарните с типичното портуайн. Човек може да
се наслади на неговото вълшебство, като дегустира
магическата течност в безбройните винарни и няма
как да не се влюби в града. Въпрос на престиж е всяка винарна да има свое корабче в реката. Красота!
26
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Нощно Порту просто трябва да се види: осветени
старинни сгради, река, която се влива в океана, малки сладки корабчета с бели платна, Париж и Венеция
да ме извиняват, но в Порту романтиката не е толкова комерсиализирана и затова градът е още по-очарователен.
Но най-прекрасното нещо, което може да ти се
случи в Порту, е да се разходиш в една от прекрасните градини на града. Без да преувеличавам, най-красивото място, на което някога съм била, е ботаническата градина в Порту. Вътре се потапяш във феерия
от дървета, които са обсипани с огромни розови и
лилави цветове с големината на божури, минаваш
покрай фонтани с водни лилии и стигаш до дървета,
подобни на плачеща върба, но и те вместо с листа, са
обсипани с бели цветове. После стигаш до лабиринт
от чимшири, който те отвежда до беседка, която е изрисувана с цветя, а над нея се спускат клони, обсипани с лилави цветове. Въпросното място се нарича
музей на романтиката. Единственият човек, който
срещаш по пътя си, е един музикант, когото свири за
удоволствие на някакъв странен инструмент, от който се носи неповторима музика...
В заключение ще кажа само едно. Ако решите да
се впуснете в невероятното изживяване, наречено
“Еразъм”, направете го в Португалия. Ако съм накарала поне един човек да се замисли над тази възможност, това “мини-разказче” си е струвало. Дължа го
на страната и хората, които ми подариха три от найкрасивите месеци в живота ми.
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Пиреус
Участието ми в Програма “Еразъм” на ЕС за сътрудничество в областта на висшето образование и
обучението ми в Пирейския университет в Гърция
беше един от най-приятните и интересни моменти
през четиригодишното ми обучение като студент в
ЮЗУ”Неофит Рилски” гр. Благоевград.
По време на близо петмесечния ми престой в
тази красива средиземноморска страна, окъпана в
слънце, имах възможността да опозная гръцката
култура, традиции и език и да стана съпричастен
към множеството събития, които се случиха в обществено-политическия живот на страната, както и
да чуя мнението на обикновения гръцки гражданин
по актуалните проблеми както в национален, така и
в световен мащаб.
Много ползотворен за мен се оказа фактът, че
живях в едно европейско общество, от което ние,
българите, като нов член на европейското семейство, има какво да научим, въпреки че му предстои
още много да надгражда и усъвършенства.
За нещастие пристигането ми в Гърция беше съпроводено от масови студентски стачки, които продължиха повече от месец. Всички висши училища в
страната бяха затворени под натиска на студентите,
включително и Пиреус унивърсити.
Свободното от учебни занятия време използвах
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за опознаване на Пирея и Атина. Запознанствата
ми със студенти от моята специалност ми дадоха
възможност да посетя почти всички забележителности, даващи облика на тези градове, слети един
в друг като една красива реалност. Завладян бях от
красотата на тази страна, но в същото време не спирах да им разказвам за моята България. Явно съм
успял да заинтригувам новите си приятели, защото
през зимната ваканция ги очаквам в прекрасната ни
родина.
След приключването на стачката /без успех за
протестиращите студенти/, учебната година продължи по старому за тях и по нов начин за мен.
Запознах се с преподавателите, с обстановката,
със задълженията си и се захванах за работа. Взех
пет различни курса, включително и по гръцки език,
часовете по който се провеждаха в специален чуждоезиков институт в един от факултетите на Атинския университет. След завършването на учебната
година, освен документите за успешно положените
изпити по различните дисциплини, ми беше връчен
сертификат от този институт с оценка и начално
ниво за владеене на гръцки език.
Като цяло, учебният процес в Пиреус унивърсити не само обогати знанията ми по изучаваните
дисциплини на специалността „Международни отношения”, но бе организиран така, че да насочи интереса ми към българо-гръцките контакти.
Всички преподаватели, въпреки своята заетост,
30

бяха отворени за моите въпроси, проблеми и предложения. Даваха ми полезни насоки и ми позволяваха пълна свобода при изготвянето на курсовите
работи и рефератите.
Вечерите прекарвах с приятели, най-често на
интересните и забавни Еразъм-партита, които се
провеждаха на различни места и в различна обстановка в нощните клубове на Атина. Там се запознах
и споделих приятелства с мои колеги от всички краища на Европа. Силно впечатление ми направи големият брой на студентите, пристигнали в Гърция
по програма „Еразъм” от Англия, Франция, Холандия и Германия.
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Привлечени от екзотиката на Средиземноморието, топлия климат и вкусните морски дарове, използвахме възможностите на Програмата да придобием нови впечатления, да обогатим знанията си, да
създадем контакти.
Всичко това допринесе за повишаване на самочувствието ми като европейски гражданин, почувствах морална удовлетвореност от придобития
опит. Запознавайки се с проблемите и вълненията
на едно съвсем различно общество, човек провоки-
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ра гражданското си мислене за ново отношение към
актуалните житейски проблеми.
Като първия студент на ЮЗУ „Неофит Рилски”
– Благоевград, изпратен на обучение чрез програма „Еразъм” в Пиреус унивърсити – Гърция, искрено се надявам, че интегрирането ми в тяхното
общество е било пълноценно не само за мен, но и
за моя университет, спомагайки за изграждането
на трайни връзки и бъдещо ползотворно сътрудничество.

33

мария
димитрова
великотърновски
у ниверситет
“ св . св . кирил и методий ”

34

П О Р Т У ГА Л И Я

Лисабон
Здравейте, казвам се Мария и съм студентка
3-ти курс, специалност приложна лингвистика с
френски и португалски във ВТУ „Св.Св.Кирил и
Методий” във Велико Търново. Миналата година
бях в Португалия (Лисабон) за летния семестър по
програмата ЕРАЗЪМ.
Ето кратък разказ за престоя ми там. Пристигнах в Лисабон към 14:30 тяхно време. Предварително нямах квартира, но си бях запазила 3 нощувки в един хотел (Borges, които се намира в центъра,
близо до Baixa-Chiado).
На следващия ден, след като си бях починала от
дългия път със самолет, тръгнах да си търся квартира, като предварително имах адреси на квартири, които бях намерила в Интернет. След известно
обикаляне се спрях на един пансион само за момичета на улица Possolo, където ми хареса най-много
и също така е най-евтино (200 евро за месец, включително със закуска, която се включва в цената, а
с вечеря е 300 евро). Много харесах също управителката на пансиона, дона Наталия, която е много
контактна и приятна жена и е много привързана
към всички, които живеехме в пансиона, а също
така си личеше, че има слабост към чужденци като
мен. Веднага след като се настаних, отидох до уни35
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верситета. Намерих го лесно, това, че знаех езика
предварително, ми позволи да питам без проблем
португалците какъв транспорт да взема, за да стигна до университета, в който ще уча. Пътувах първо
с автобус за около 5-7 минути и след това с метро
за около 5 минути.
Представих се в международния отдел, дадоха парола за ползване на Интернет и ми обясниха
правата и задълженията ми като студентка на ЕРАЗЪМ. Избрах си 4 предмета, които да посещавам,
и от следващия ден започнаха лекциите. Отначало ми беше много трудно, но постепенно свикнах
и вече далеч не ми беше толкова трудно колкото
в началото, учих: Португалска литература, Морфология и фонология, Португалска лингвистика
и Синтаксис. Преподавателите не се изморяваха
нито за миг да отговарят на безбройните ми въпроси. С колегите и със съквартирантките ми също се
разбирахме много добре. В пансиона аз и две холандки бяхме единствените чужденки, а в университета имах две колежки чехкини от групата ми по
Португалска литература и една колежка германка
от групата ми по Синтаксис. Всички останали бяха
португалци. Аз се разбирах с всички прекрасно.
Също си намерих и приятели бразилци, с каквито е пълно в Португалия. Ходихме заедно на плаж,
на открита дискотека в Bairro Alto, посетихме найизвестните места в Лисабон като Белем, Замъкът
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Sãо Jоrgе, Baixa-Chiado, Cascais, Синтра, Росио и др.
Много ми хареса Лисабон и ми направи впечатление особено с чистотата си и правите улици.
На края на семестъра издържах успешно всички изпити по специалностите, които бях избрала да
уча, с оценки не по-лоши от тези на португалците
и усвоих много по-добре португалския, благодарение на факта, че нямаше други българи заедно с
мен по време на престоя ми в Португалия.
Много съм щастлива, че бях част от всичко това
и много бих искала пак да участвам в тази програма за обмен на студенти!
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Неповторим
период в
моя живот
Казват, че животът е такъв, какъвто сами си го
направим. До голяма степен е така, но поднесените
ни предизвикателства и понякога не толкова обмислените ни действия предопределят истински
случващото ни се.
В моя живот всяко събитие е закономерно и
недългосрочно планирано. Решението да уча Архитектура се случи спонтанно; факта, че уча това,
е благодарение на усърден труд, но и на мъничко късмет. Решението да участвам по програмата
„Сократ - Еразъм” също бе спонтанно, пак беше
плод на труд и мъничко късмет. Определено не
съжалявам за избора и се надявам да го усетите в
следващите редове.
Афинитетът ми към неизвестното съществува
от много време. Пътувала съм и преди до далечни
чужди земи ( два пъти за по 4 месеца в САЩ ), в
неизвестност и несигурност, но никога преди със
статут на Студент, който да се обучава и участва
пълноценно в живота на съвсем различно от „домашното” училище.
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Искам преди всичко да започна с едно голямо
БЛАГОДАРЯ!
Заминах с едно момиче от групата ми в университета, с което бяхме близки като колежки, но не и
големи приятелки. Още с пристигането си усетих
различността в страната домакин, Германия.
На летището в Щутгарт ни чакаха нашите посрещачи, студенти доброволци от приемащото ни
училище. Тяхната задача бе да ни накарат още от
първите часове на пристигането ни да се чувстваме „добре дошли” в тяхната страна, като у дома си.
Бързо се регистрирахме, настанихме се в общежитието и бяхме добре приети навсякъде.
За престоя си като цяло в Щутгарт мога да изкажа квинтесенцията, която кристализира в съзнанието ми, връщайки се вече назад: това беше не
само Училище в стандартния смисъл на думата, но
и Училище за Живота, за Общуването с различни
по народност хора, за Създаването на дълготрайни
контакти, които ти дават нов поглед върху живота, карат те да дерзаеш все напред и същевременно
дават нов нюанс в разбирането на собствената ти
личност. В този така интензивен обучителен период видях и научих неподозирани неща, усетих
любов, истинско приятелство, бях част от общество, чиито членове са готови да работят като едно
цяло и същевременно независими един от друг,
40
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креативни и стимулиращи се взаимно. Когато човек отваря очи след дълъг безпаметен сън, с чисто
като сълза съзнание, готов да попива всичко случващо се наоколо му и чувства свободата да прави
това, което истински му лежи на сърцето, всичко
в живота придобива нов смисъл. Има знак за свобода дори в самото име на града Щутгарт – Stutten
Garten – градина на (бързоноги) кобили – символ
на свобода и независимост.
Нямам думи да опиша радостта в сърцето си за
този дар от живота, възможността да предизвикам
себе си и да открия нови хоризонти.
Организацията по програмата в училището домакин HfT-Stuttgart, в департамента „Интериор и
дизайн” беше невероятна. Всички участници бяхме
интегрирани пълноценно в училищната обстановка, всеки колега беше готов да сподели и помогне,
това усещане за принадлежност към тяхното общество беше незаменимо.
Успоредно с работата в училище удоволствието беше гарантирано. Всички ние, „Еразмусите”,
бяхме хомогенна група от търсещи приключения
хора. Всеки от нас идващ от различен край на Земята (Америка, Азия, Европа, Австралия) носеше
собствените си разбирания за света, които на пръв
поглед изглеждаха различни, но всъщност всички
ние бяхме еднакви – изпитващи нужда от любов,
41
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на моменти тъжни, носталгични, друг път весели,
танцуващи, играещи, смеещи се... Всеки беше личност, даваща нов нюанс на отбора. Най-ценното
остава – въпреки днешните далечни разстояния,
различните ежедневни проблеми, отборът на Еразъм е все още един, търсещи контакт един с друг,
свързани чрез глобалната връзка на дълготрайното приятелство и споделените мигове.
Искам да завърша както и започнах... с голямо
БЛАГОДАРЯ!
За предоставената възможност,
На Приятелите, които винаги ще бъдат в моето
сърце,
На момчето, което ме накара да се почувствам
уникална и изключителна,
На безценната ми приятелка, колежка, другар,
с която заминахме едни и се върнахме съвсем други,
На преподавателите в училище HfT-Stuttgart за
техния хъс да предадат знанията си,
На колегите, които бяха винаги на линия за помощ, без въпроси, част от които се превърнаха в
истински приятели,
За безценното знание, получено на път,
За създадения стремеж да се боря с неизвест44

ГЕРМАНИЯ

ното,
За подсилената вяра в бъдещето,
За желанието постоянно да вървя напред,
За това, че се обърнах към себе си и станах подобра чрез другите.
БЛАГОДАРЯ ВИ!
Желая на всички млади, вечно търсещи хора да
имат същите, а и други уникални възможности за
личностно и професионално развитие.
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Еразъм в Швеция
Трябва да си призная, че не съм очаквала да ми
се случи нещо подобно, но престоят ми в Швеция бе
едно незабравимо приключение.
Заминах с нагласата, че ме очаква студен климат
и сурови хора. За моя изненада времето бе изключително топло за сезона, а това леко ме разочарова,
тъй като вече усещах тежестта на двата сака само
със зимни дрехи, затова пък много се зарадвах на
изключителната любезност и отзивчивост на шведите, просто са невероятни. Пристигнах в Лунд,
градче с преобладаваща средновековна архитектура, където се предполагаше, че трябва да прекарам
пет месеца интензивно учене и честно не смеех и
да помисля за друго. Но още в деня на пристигането ми, когато бях настанена в общежитието Сейнт
Ларс, си дадох сметка, че Лунд ще ми даде много
повече от това, което очаквах. Моето общежието
се намираше в парк на двайсет минути с колело от
центъра, а сградата, някога лудница, сега побираше ЕРАЗЪМ студенти от Австралия, Китай, Чили,
Аржентина, САЩ, Канада и повечето европейски
държави, включително Румъния и България. Това
разнообразие от хора и националности смятам, че е
един най-големите плюсове на програмата. Та къде
другаде бих се запознала и общувала с толкова много хора и бих имала поглед върху мисленето и навиците им. Разбира се, контактът с нови различни
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хора не се ограничи само до общежитието, а и на
лекции, общи забави и мероприятия. Струва ми се,
че лесното общуване между хората е нещо типично
за универсистетски градчета като Лунд. Сега като се
връщам назад, си давам сметка, че е имало и трудности, но положителните моменти надделяват, а и
как да се оплачеш, когато си станал толкова богат от
страна на нови приятели.
Сама по себе си Швеция е една изключителна
страна - разбрах какво значи активно действаща
социална политика, а шведите са хора, които създават норми и ги спазват, със стандарт на живот, впечатляващ със спокойствие и сигурност. Така за този
кратък период от време аз се влюбих в една страна,
която разкри пред мен неща, за които не бях и подозирала.
Трябва да призная, че у чуждестранните студенти има един стремеж към познание и това си
личеше на всяка от лекциите. Силно мотивирани и
целеустремени, те не пропускаха и всяка една възможност за забавление. Изобретателността е една
от основите на повечето партита - тематично, облечени в костюми или домашно парти, на което всеки
приготвяше традиционно ястие от своята държава,
разказваха се случки, все неща, които обогатяват и
те карат да се радваш, че си имал късмета да попаднеш там.
Наред с обучението и всичко останало, имах
възможност да пътувам. Така и не успях да посетя
Стокхолм, тъй като трябваше да похарча цяло със48

тояние само за билета, а ми излезе по-изгодно да
пътувам с една крона билет до Франция, например.
На този етап от живота си не смятах, че ще имам
възможност да обиколям държави и то за такъв период от време. На повечето места отсядах при приятели - приятели, които иначе нямаше да имам, ако
не бе програмата.
Днес, когато Швеция ми се струва толкова далеч, а българската действителност леко потискаща,
си давам сметка, че наред с многото снимки, наред с
приятелите и придобитите знания, аз получих един
опит, който сега ме кара да си мисля, че може би
тази действителност е временна и че промяна може
да настъпи, а този оптимизъм и вяра, че най-хубавото предстои, е нещо, на което непредсказуемостта
на програмата ме научи.
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Еразъм – програмата,
която промени
живота ми
Може би има много неща, които се случват в живота на един човек, но малко от тях са важни, показателни и предопределящи нови начала и коренен
обрат на неговия път. За мен едно от тези неща беше
моята ЕРАЗЪМ програма в Полша преди две години, която никога не приключи.
Когато за пръв път се качих в автобуса за Полша,
не очаквах, че няма никога повече да сляза от него.
Бях изпълнена с очаквания и ентусиазъм за живота, който ме очакваше в тази чужда държава, и лек
страх, който напомняше, че вече излизам извън границите на своята родина, далеч от семейство и привързаност. Светът ми се струваше толкова голям и
необятен, дори не можех да си го представя. Знаех,
че едно от най-важните неща в подобни моменти, е
да запазя себе си, но в същото време да бъда отворена за новия свят, който никога няма да е като моя.
ЕРАЗЪМ е най-красивият и изпълнен с приключения период от живота ми. И вярвам, че не само
в моя. По време на тази програма, Септември 2005
– Януари 2006, осъзнах истински какво е да си студент, да живееш с хора от различни националности
и да се чувстваш свободен да избираш. По този на51
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чин програмата сплотява хората, кара ги да забравят различията помежду си и да разберат, че всички
имаме едни и същи проблеми и стремежи. Запознах
се с много чужденци и то на място, където аз самата
бях чужденец. Може би това е един от моите найголеми уроци в живота. Осъзнах, че човек трябва да
бъде отделен за определен период от своята среда, за
да опознае себе си. По този начин ставаме по-малко
предубедени и с по-малко предразсъдъци за останалите нации и култури. Та нали това е основната
цел на програмата – да опознаем съседите си, за да
ги разберем и обикнем. Знанието стои в основата
на бъдещото безконфликтно съжителство между
отделните нации.
Освен това, самата програма, организирана от
Ягелонския университет в съдействие с Великотърновския университет, на който бях възпитаник, ни
предложи курсове, които покриват езика, културата, историята и основните дисциплини в самата
приемаща държава, което е основен източник на
информация за локалната култура. Едно от най-атрактивните неща за мен беше, че имах възможност
да избирам дисциплините, които да изучавам и които представляваха мой интерес. Самата програма
е организирана така, че да кара студентите да се
чувстват като на най-дългата екскурзия в живота
си. И това изобщо не означава, че не правят нищо
полезно. Даже напротив. Организацията е толкова
стриктна, че на моменти студентите забравят, че се
намират в чужда държава. Освен университетски52
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те курсове и езиковите дисциплини, програмата
включва и образователни екскурзии, съобразени с
историята и забележителностите на самата държава.
С пристигането си всеки е посрещнат от друг
студент, който става негов предводител (ментор) и
е на постоянно разположение, така че студентите
не се чувстват сами и объркани в чуждата държава. Освен това в повечето случаи това са студенти
филолози, които говорят, ако не твоя майчин език,
то поне английски. Получаваш своя стая и програма
за целия си престой, като тази програма включва не
само университетските занятия, а също и планирани забавления вечер и през уикендите. Това е едно
от основните предимства на ЕРАЗЪМ – организира
живота на студентите до последната свободна минута, така че да могат да изживеят пълноценно своите няколко месеца в чужбина.
За краткия си престой успях да добия основни
знания и представа за местната култура и в същото
време да се опитам да я разбера. Обогатих своята
култура, разширих кръгозора си и езиковите си способности до степен, която не бих могла да достигна
при нормални условия в своята държава. Научих
се какво е да съм сама в чужда обстановка заедно с
хиляди хора в моята ситуация и да знам, че всичко
зависи от мен. Промених се коренно.
Защо казвам, че моята ЕРАЗЪМ програма промени живота ми до основи? За мен тя постави началото на моя нов живот. Веднага след завръщането си в
53
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България започнах да мисля как да се върна отново
в Краков. Имах две причини за своята решителност.
И двете бяха, и все още са, любов. Влюбих се в този
красив град и малко по-късно в един от красивите му жители. ЕРАЗЪМ за мен постави началото на
една приказка, която продължава и до днес, въпреки че никой не очаква такава развръзка, когато напуска родината си само за няколко месеца.
ЕРАЗЪМ остави едни от най-незабравимите
спомени в живота ми, едни от най-добрите приятели и най-красивите моменти. Това бе едно красиво
начало на едно изпълнено с надежда бъдеще.
Днес вече завършвам своята магистратура тук, в
Краков, и не спирам да бъда благодарна на хората,
които са поставили началото на тази програма и които работят за нейното успешно развитие.
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Моят престой в Белгия
Животът е такъв, какъвто сам си го направиш!
Така и с моя престой по програма Сократ - Еразъм в красивия град Гент - Белгия.
Дали заради затворения ми начин на живот,
дали заради човек, с когото бях там, не можах да го
изживея по начина, по който го изживяха другите
чуждестранни студенти.
След множество перипетии относно стаята, в
която живях близо четири месеца, я приех за мой
дом, а и моята крепост, в която бях защитена от
заобикалящия ме свят, а най-вече от хората. Да,
хората! Тъй като квартирата ми беше в един не
особено приятен квартал за живеене, не можех да
си „позволя” да излизам сама, най-вече вечер. Но
се свиква и с това. Оказа се, че прекалено късно
съм пристигнала и вече всички други квартири
били заети.
Вярно е, че се сприятелих с другите си съквартиранти, но не до степен, че да ме приемат в затворения си кръг от приятели.
Хубавото в случая е, че се научих да разчитам
най-вече на себе си, да си вярвам повече.
И все пак най-трудно ми беше по празниците
- далеч от всички роднини и приятели. Но нали хо57
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рата казват, че човек трябва да прекара един празник сам и ако успее да се справи с това, значи вече
е пораснал!
И така дните си минаваха - някои по-трудно,
други по-лесно.
Честно казано, хората там не са като в България, или поне аз намирам огромна разлика. Като
започна от начина им на обличане и стигна до начина им на мислене. Колкото и да се стараят да се
държат мило, изглеждат някак престорено. Така и
не можаха да стопят ледовете, може би защото така
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са възпитани - да гледат от високо, да се държат
студено и сякаш с поглед да ти казват, че си по-дол
на класа от тях, само защото идваш от България. А
какъв си ти и какво можеш…. остава тема на друг
разговор. И не е само в Белгия. За съжаление, навсякъде в напредналите държави е такова отношението към нас. Но сами сме си го направили!
Нямах възможност да обиколя из красивите
кътчета на Белгия и съседните й държави, не защото нямах желание или финансова възможност
- имах ги в изобилие… Просто в един момент осъз
наваш, че като си сам, не можеш да отидеш никъде.
Единственият град, който посетих, беше Брюж.
От много чудене кога да отидем там, избрахме найнеподходящия ден за разходки. От цялата Великденска ваканция имаше само един мрачен и студен
ден и ние точно тогава отидохме в Брюж- какво да
правиш – късмет!
За всички студенти по програмата беше организира една екскурзия до „Къщата на бъдещето”
и „Атомиума” в Брюксел. И въпреки че много от
нещата, които видяхме в тази Къща доста трудно
ще навлязат в ежедневието ни, беше хубаво, че можахме да ги видим.
Някъде там - по красивите и тесни улички
- без дупки, в богатите им магазини, оставих дет59
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ската си наивност и вярата си в хората, или поне в
тези, които дават празни обещания. Именно там в чужбина, човек разбира на кого може да разчита.
Дали всъщност си струва да даваш за тях цялото
си сърце и душа, или те са само пътници, които
преминават през твоя живот. Е, аз видях, че на човека, с когото бях там, не мога да разчитам!
За престоя си в Белгия видях как се прави кариера, как се провеждат изпитите им там, как се говори по работа по служебния телефон, как трябва
да заслужиш заплатата, която ти дават!
Това е, няма да ги стигнем скоро европейците.
Те да бягат назад, ние - напред, нямат стигане, дори
и след сто години ще сме все на същото ниво! Смазани от всички политически обещания за по-добро
бъдеще, което бъдеще така и не идва.
Сега, като съм в Родината, виждам колко много
грешки съм допуснала там, какво съм можела да
направя, а не съм, отново стигам до извода, че животът е такъв, какъвто си го направиш сам. Човек
се учи най-добре от грешките на другите, а не от
собствените си такива. И винаги е много по-лесно да дадеш съвет другиму, отколкото да решиш
сам как да постъпиш в дадена ситуация. Е, аз видях своите грешки, дано не ги повторя отново при
следващото си излизане зад граница.
Често хората ме питат дали ми е харесало и бих
60

ли отишла пак по такава програма, ако има възможност - ще отида, престоят ми там беше доста
ползотворен откъм знания и емоции - както положителни, така и отрицателни. Може би преди това
бих се опознала с човека, с когото ще отида там и
с когото ще деля не само един офис, но и една съдба!
И така, животът си тече - с теб или без теб. Винаги ще има утре, въпросът е ти дали ще бъдеш
там, и ако да - как ще го изживееш!
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Билефелд
Спомням си как преди почти три години пътувах към родното си място и обмислях как най-вълнуващо да съобщя на най-близките си, че само след
няколко месеца ще замина за Германия, за да уча по
програма ЕРАЗЪМ в местен университет.
Пишейки тези редове, отварям пред себе си
снимките, всяко от които има своя случка, и една
огромна папка, в която се събират всички знания,
които получих от университетските преподаватели
в Билефелд. Но и една голяма част от натрупаните
в Германия знания са резултат от самите преживявания там. Имайки предвид, че от прекараното там
време са минали две години и половина, е трудно да
събера в малък обем всички преживявания, всички емоции, всички впечатления, а още повече да
ги подредя в някаква последователност. Толкова са
много. Но реших по нестандартен начин да изразя
малка част от тези емоции.
През две хиляди и петата година
по Еразъм в Германия аз бях.
Там събрахме се с още двайсетина
и прекарахме си весело с тях.
От първия ни ден в страната
някой беше се погрижил и за нас.
Да ни въведе постепенно в средата
имахме си ментор за компас.
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Но съвсем не липсваха моменти,
в които да умираме от смях.
Визирам тук конвейрните ленти,
по които гонехме порции грах.
А в спокойните почивни дни
пътувахме надлъж и шир навред по замъци и планини,
на изложба или панаир.
Но да погледнем сега иде ред
и на живота ни в университета.
Посещавахме на ден лекции пет,
а после и четене в библиотека.
Може вечер до късно с книга
да стояхме в стаите сами
и вътрешно вик да се надига,
но устояхме до края, нали.
Доказахме на какво сме готови,
за да постигнем невъзможни неща.
Избрахме дисциплини нови,
които били са преди мечта.
Имахме възможност реално,
да оценим системите учебни две
и за своето образование идеално
най-доброто да изберем ни зове.
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И кръгозорът ни достигна
на много, много по-далеч.
Желание огромно се надигна
да променим живота си занапред.
Научихме се да се борим до края,
да доказваме гордо с инат,
че в малката България е раят,
където раснали сме с благодат.
Времето в Германия отмина,
но остана сладък спомен в мен.
И след три, а не една година,
образите още оживяват всеки ден.
И ако утре имам шанс отново
да изживея всички тези дни,
без да мисля ще кажа „Готово”
и ще тръгна по старите следи.
Но сега шансът на теб ти се пада
и те съветвам дълбоко от сърце
да грабнеш в ръцете си съдбата
и да потеглиш с усмивка на лице.
А после ти да подреждаш в рима
преживяванията в чужди земи
и след теб и други да има,
които да минат по тези следи.
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Бих завършила така: За човек, който се занимава
предимно с чужди езици, знанията му наподобяват
къща, която той стреми да построи съвършено. Ако
познава лексиката на даден език, то той има тухлите. Но знаейки и граматическите правила за свързването на думите, то той може да подреди тухлите,
така че да се получи стабилна постройка. Но за да
построи и покрива, така че да не се пропука, е нужно да познава дълбоко и културата на хората, говорещи този език, тяхната история и ежедневие. Едва
когато къщата е завършена, човек може да живее в
нея.
Ето затова аз мога да кажа, че започнах да строя
моя покрив благодарение на програма ЕРАЗЪМ.
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Варшава
Ще започна с това, че вече са минали повече от
2 години, откакто съм се върнала от моето ЕРАЗЪМ
пътешествие, и все още много често си спомням за
моменти от там. Имам чувството, че това мое преживяване е оставило трайно своя отпечатък в живота
ми, за щастие, в най-светлата си страна.
Аз бях във Варшава за 1 академична година, като
всеки един от семестрите беше учудващо различен от
другия. Общо и за двата се запознах с над 180 чуждестранни студенти, както и с много полски студенти.
Бяхме се събрали от целия свят: Австралия, Индия,
Нова Зеландия, Бразилия, Америка, Канада, Русия и
цяла Европа. (По това време, аз бях първата и единствена българка във Варшава и български съм говорела само по телефона, веднъж на една – две седмици.
Това супер много ми помогна да развия говорните си
умения на английски). Толкова много националности, култури и етноси. Една огромна цветна картина.
За мое щастие, бях настанена в най-голямото и хубаво общежитие - Сабинки, където бяхме повечето
чуждестранни студенти, концентрирани на един цял
етаж. Бяхме като голямо семейство в огромна къща,
където всички врати бяха отворени и всеки можеше
да влезе във всяка една стая и да се чувства като в
своята. Вървиш по коридора и всичко е отворено,
навсякъде има събрани хора и такова чувство като
“самота” не може да се изпита. Навсякъде си добре
дошъл и има какво да си кажеш с другите. Хубавото
69

С Т Е Ф К А тодорова
икономи ч ески У Н И В Е Р С И Т Е Т - варна

беше и че имахме общи курсове в университета и ходехме заедно на часовете, учехме заедно и правихме
проектите си заедно. Такава беше и стратегията на
обучението ни, имахме много екипни проекти, което
още повече ни сплоти и най-хубавото е, че успях да
видя как учат в другите държави, какви са другите
студенти и да направя разликата с нас - българите.
Трябва да си призная, че след тази една година изпитвах страшно разочарование от образованието в
България, от българските студенти и преподаватели.
Даже бях написала гневно писмо по този повод и го
препращах на всичките си познати и приятели. Обяснявах как варшавските преподаватели ни въвличаха
в материала и ни поднасяха информацията по такъв
интересен начин, че е невъзможно да не се включиш и да не научиш – проекти, игри, презентации,
истински реални ситуации и примери. Струваше ми
се невероятно. След време осъзнах, че с реакцията си
нищо няма да мога да променя, че опитът ми ще си
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остане само за мен. След това остава само спомена за
нещата, но това, че съм имала възможността да видя
как е навън е безценно съкровище, за което никога
няма да съжаля, че съм отишла.
Имах и доста проблеми. Стипендията, която ми
се отпускаше, покриваше само минимално разходите ми и трябваше да харча спестени пари и родителите ми да ми помагат. Имах проблем и с банковата
ми сметка и получих стипендията си чак след месец
и нещо откакто бях отишла. Даже ми се наложи да
взема пари на заем. И можете да си представите, за
студентите от западноевропейските страни, като
Дания и Холандия например, цените в Полша бяха
нищожни. За тях там беше рай, всичко е евтино и хубаво. А аз трябваше да се ограничавам в разходите и
удоволствията. Но въпреки всичко, в крайна сметка
само хубавите спомени остават и за тези лоши моменти се сещам едва сега, след като трябваше да се
замисля дълбоко за престоя си там. Но дори с риск да
се повторя, пак ще кажа, че никога няма да съжаля,
че съм отишла, видяла, обогатила.
А сега за купоните. Това е най-купонджийската
част от живота ми. Да, имахме и за учене, но определено оставаше много време и за развлечение. Ходех
ме на кино, опера, боулинг, музеи, паркове, кънки
на лед, екскурзии до други градове, рафтинг, барове, дискотеки, купони в общежитието. Някои всяка
вечер бяха навън, места за развлечение имаше бол.
А няколко пъти се е случвало да се качим просто ей
така, на някой автобус и да пътуваме и гледаме и снимаме. Имахме карта и само си избирахме в коя посока
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да отидем. Беше забавно, такова нещо човек не прави в собствения си град. А колко снимки имам, не е
истина. А най-хубавото е, че си направихме Yahoo
група и си пишем все още е-мейли, които всички ги
получават. Всеки разказва докъде е стигнал в живота, кой какво прави. И се случва няколко пъти да се
уговаряме и се виждаме отново във Варшава. Един
индиец даже ни беше поканил на сватбата си в Индия и доста хора се бяха събрали (аз за съжаление
не успях да отида). А колко двойки се събраха и някои от тях още живеят заедно и то в съвсем различни страни от техните родни. Ей такива познанства
с хора от целия свят са толкова ценни, човек не знае
кога ще изникне нещо. Аз останах много близка със
съквартирантката си и още и още си ходим на гости
(тя е от Будапеща).
А сега да разкажа за това как ми е помогнал престоят в чужбина за професионалната ми реализация.
2 месеца след като се бях върнала, кандидатствах
за работа в тогава все още новостроящия се хотел
Кемпински на Златни пясъци. Кандидатствах за рецепция, а ме взеха за личен асистент на Директор
Операции, който беше датчанин и трябваше да си
комуникираме само на английски език. А освен това
и цялата комуникация в хотела беше на английски,
така че това, че можех да говоря и пиша свободно на
английски, ми беше от огромно значение. Бях дотам
всикнала с чуждия език, че даже някои неща първо
се сещах на английски и не можех да се сетя как са
на български. Продължих да уча и да работя едновременно, защото такава ни беше уговорката като
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почвах, че все още уча и ми позволяваше да ходя на
училище винаги, когато трябваше, а работех допълнително събота и неделя. Сега, след като завърших
образованието си (маркетинг), кандидатствах в найголямата фирма за производство на шоколадови изделия и кафе – Крафт Фуудс България. И ме приеха и
сега работя в маркетинговия отдел, където се правят
велики неща. И трябва да ви кажа, че са ме избрали
именно за това, че съм живяла в чужбина, имам богат опит, знам добре английски и това, че съм работила на хубаво място преди това. Та нещата толкова
много са зависими едно от друго. Всичко следва от
предходното. Сигурна съм за себе си, че аз нямаше да
съм стигнала дотук, ако не бях отишла да уча една година в чужбина. Оттам се завъртя колелото и нещата
си следват от само себе си след това.
Мога още много да пиша, но мисля, че е по-доб
ре всеки сам да отиде и да си направи тези спомени.
И така, ходете, трупайте опит, развивайте се. Вижте
какво става и навън, извън вашата кутийка.
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Писма до близките
в България
7.02.06
Здравейте, добре съм, но ще се оправя!
Живея в една малка джунгла с една камара непознати хора - някъде около 30, като за всеки десет
има отделна кухня, 2 тоалетни и 2 душа. Всички са
на групички от един и същ университет и съответно от една и съща държава и се познават, а аз съм
самичка и засега ми е трудно да се социализирам,
още повече като трябва да кажа всичко на английски (един прост пример: още не знам как да кажа
„заето”, когато съм в тоалетната). Моята стая е моят
самотен остров, където ако не мирешеше на мухъл,
щеше да е прекрасно. Имам гледка към вътрешния
двор на къщата, където се паркират колелетата и
има контейнер за боклук. Още не мога да преценя
дали е северна, но в нея май няма да видя слънце идните месеци, а и навън не е сигурно. Поне не са минусови температурите, а само чат-пат вали дъжд.
Ами това е от мен засега, мислете си за мен, защото и аз си мисля за вас!!! До скоро!
P.S. Брат ми, прати много поздрави на мама и
татко и им кажи да не се тревожат за мен!

Два дни след пристигането ми в гр. Кортрейк, Белгия, като
Еразъм-студент.

75

веселина додевА
В еликотърновски у ниверситет
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09.02.06
Е, не всичко
е толкова зле,
колкото
изглежда. Вчера,
например, имаше парти в университетското
бистро и там
стана
купон,
имаше готина
музика, бяхме
почти всички Еразъм-студенти и по-лесно се контактуваше, т.е. само се усмихвахме, защото музиката
беше много силна!
Освен партито през деня имахме и игра за ориентация, по време на която трябваше да проверим
получените знания по холандски език и освен да
разберем как се стига от точка А до точка B, от там
до точка C после до D и т.н, трябваше да преброим
колко са кръчмите на една от улиците, колко струва
един хляб, един вестник, един билет до Гент, всичко
това за време 3 часа и накрая бяхме скапани.
А и да знаете, тук е раят на желираните бонбони,
а и една консерва с ананас е някакви си цента, но за
съжаление много ми се пие айрян, а тук техният разбит йогурт няма нищо общо!
Ами хайде, че бързам, скоро пак ще пиша, чакам
отговори и от вас!
Целувки!
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10.02.06
Здравейте, само да ви кажа, че тук заведенията са
съвсем нормални - няма вход, не си длъжен да консумираш, има много млади хора, няма ги нашите
дебеловрати мутри, освен музика има и билиярд, и
дартс. Повечето идват с колелета, мисля, че няма глоби, ако ги карат на по две-три бири и сигурно за това
ги предпочитат! Иначе има и автобус, който е през 30
минути и върви до 03 ч. през нощта. Не е зле, нали?
До скоро и да пишете, ей!
------------------------------21.02.06
При мен беше една много сива, скучна и тъжна
събота и неделя! По-добрите новини обаче са, че вчера си уредих доста неща с предметите, които ще уча.
Май няма да има проблеми да взема цял семестър за
3 месеца. Тук преподавателите са много мили и много се грижат за нас. Много съм доволна от езиковите
курсове и особено от Бизнес английския, многа са
полезни, но и приятни!
В други ден пък
ще ходим до Брюж
– много красив
и старинен град,
казват, че прилича на Венеция, та
задължително ще
го снимам и ще показвам снимки.
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28.02.06
Здравейте, как сте, как е животът при вас?
Добре съм, навън като гледам пак вали един
дъждо-сняг, но аз съм си на топличко и си мисля за
вас...
Екскурзията в Брюж беше супер. Градчето е цялото в реки и канали, а по тях се носят лодки, лебеди и
патици. Много е красиво! Времето си беше студено,
около 2 градуса, но пък имахме цял ден слънце, което
не е за вярване.
И така, тъй като наистина няма какво да правя,
а съм в добро настроение, реших да ви опиша психопортрета на някои от хората около мен по националности!
Започвам с най-шумните и колоритните, вечно
последните и малко мързеливите - испанците, разбира се! Много си приличат: говорят бързо, английският им е толкова разбираем, колкото и на индийките,
пият, пеят, крадат по малко, но за удоволствие (например тоалетна хартия от тоалетните в университета), не учат много и само си гледат кефа!
Индийките, които споменах, освен че трудно им
се разбира какво говорят, те не ядат сандвичи и сухоежбини и готвят сутрин, обед и вечер! Но са толкова тихи и скромни, почти незабележими, особено в
тъмното – шегичка! Много са ми симпатични!
Следващите поред са поляците – много са близки
до нас по манталитет – хем се веселят, хем си гледат
уроците, хем намират време за спорт и от Еразъм78
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студентите те говорят най-добре английски. Много
са свестни!
За студентите от Литва, мога да кажа, че са под
общ знаменател – средни! Средно учат, средно купонясват, средно положение във всичко!
Другите са по един, по двама от държава – един
французин, една германка, една туркиня, два-трима
австрийци, един португалец, двама латвийци и т.н,
и не мога да ги опиша така общо, а и няма да бъде
прецизно!
Това е засега, утре пак!
-------------------------------01.03.06
Честита Баба Марта на всички!
Пожелавам ви да сте живи, здрави, бодри и засмени!
Нямам възможност да ви закача мартеничка, затова най-хубавата мартеничка, която сте получили,
си представете, че е и от мен с много любов!
Аз си имам Пижо и Пенда на якето, една хубава гривничка и още по-хубаво цвете на врата. Найблизките ми хора са се постарали да не ми липсва
нищо на този шарен празник. Въпреки че тук по
улиците само аз имам мартенички, пак ми е забавно
и весело! Днес тук е и първият пролетен ден, има
слънце и е съвсем малко по-топло, но като за Белгия е супер! А как е времето при вас!?!
Поздрави и до скоро!
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Анси
Върнах се от Франция преди 2 години, но спомените ми от там са още така колоритни както ви
ги описвам.
Заминаването стана набързо и както се казва
“на магия”. Научих за програмата от преподавателката ми по немски език и реших да проверя за
какво става въпрос. Оказа се интересно и въпреки
че средствата по програмата не бяха достатъчни,
реших, че ще се справя, защото много студенти в
чужбина работят. Подготвих документите, приеха ме и започнах да стягам багажа. Притесненията не бяха малко, особено тези за родителите ми,
но всичко мина благополучно и не остави трайна
следа в съзнанието ми. Спомням си, че като дойде
време да затварям куфара, се наложи да сядам върху него, тъй като тежеше повече от мен.
До Анси пътувах с микробус, който обиколи половин Европа преди да ме доведе до заветната цел,
а за спомен ми остави освен безкрайното друсане,
и един красив поглед върху градовете и улиците
на хората, които живеят с повече финансови възможности и по-малко тревоги от нас. Не се наложи
някой да ме посреща там, тъй като шофьорът пое
ангажимент да ме заведе до общежитието и лично
да свали 50-килограмовия ми куфар.
И така... Общежитието, в което ме настаниха,
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не беше нищо особено, но поне стаите бяха индивидуални и чисти. Чудесно за интеграцията на новите чужденци се оказа наличието на обща кухня
и трапезария на всеки етаж, където често се организираха срещи и шумни купони. Тук празнувах
и рождения си ден, и Коледа, и Великден, както и
пристигането и заминаването на всеки нов приятел.
Първите дни в Анси бяха прекрасни – ново
място, нови приятели,
красив
град с вдъхновяващо езеро и
алпийски върхове и всичко беше
толкова френско!
Любимото ни местенце
бяха полянките
край прочутото
езеро на Анси
– най-чистото в
Европа. Имаше
си плаж, Pont
d’Amour (Мост на
любовта), парк,
където на живо
свиреха музика,
и
колоездачна
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алея, дълга повече от 20 км. Бях поразена от чистотата и подредеността на това малко френско градче, което сякаш се развиваше по точен модел, за
да достави пълно удоволствие на многобройните
си туристи. Наред с ентусиазма на новопристигналия, духа ни повдигаха и многобройните комични
ситуации, в които изпадахме, тъй като явно все
още не говорехме на един език с французите.
Още преди пристигането си се бях записала на
курс по френски език, тъй като това ми беше втори западен език и никак не се чувствах уверена в
знанията си. От езиковия център се бяха заели освен да ни учат на френски, и да ни разкрият някои
черти на френската култура. Организираха ни три
екскурзии – една из самия град, който е пълен със
забележителности, една до Лион и една до някаква
историческа местност в Алпите, където дегустирахме вино и мухлясали сирена. Сирената само ги
опитах – не миришеха приятно, а и ни обясниха,
че са стояли в някакви пещери месеци наред! В последствие имах възможност да опитам от още много видове френски сирена, с чието разнообразие
французите се хвалят, че имат различен вид за всеки ден от годината, но честно казано, за повечето е
нужно повечко въображение, за да ти хареса.
От самия университет посрещане не ни организираха. Всички чужденци бяхме в една група и
естествено се носехме като комплект. Обучението
беше по-интересно от българското, тъй като има83
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ше повече практически задачи, по които се работеше в групи. Учехме наравно с френските студенти,
но разбира се се ползвахме с някои неписани привилегии, като например освобождаване от някой
изпит, който минава само с писмена разработка.
Не бих казала, че ученето беше лесно, но не е и
толкова страшно да си събереш 60 кредита за цяла
година!
Постепенно преодолях езиковата бариера. Първата стъпка беше да започна да разбирам какво ми
говорят, а с времето и моят речник започна да се
обогатява. Докато дойде време за изпити, смея да
кажа, че вече се изразявах свободно. За работата с
езика много ми помогна телевизията – с приятели
от общежитието вечер си устройвахме кино вечери с чипс и някой интересен филм.
Когато стипендията ми започна осезателно да
намалява, реших, че е време да си намеря работа.
Това стана много бързо и лесно се приспособих.
Работех през вечер по 4 часа, а парите, които получавах ми бяха достатъчни, за да се издържам.
Харесваше ми, чувствах се напълно независима и
това ми даваше криле. През втория семестър имах
и стаж в някаква компания – намерих си фирма и
там създадох още нови приятели.
В заключение бих искала да кажа на всички,
които заминават, и всички, които още не са се решили да кандидатстват – има какво да видите! Не
84
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всичко ще ви хареса, някои неща ще са странни
и неприемливи, но човек не бива да ги отхвърля
само защото не ги разбира. Тази година е един подарък, който обаче трябва да извоювате. Определено няма да ви бъде лесно да превключите мислите
си на френски, нито да се преборите с носталгията, която несъмнено ще ви налегне, когато първото
опиянение се изпари, но нищо не е невъзможно.
Ще ви посъветвам да спестите по някой лев преди да тръгнете, защото животът тук е малко скъп.
Също така, ако може, забравете цигарите и алкохола, защото 5 евро кутийката звучи по-обезкуражаващо от всички лекарски съвети и забрани.
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Сбъдната мечта
Казват, че човек е толкова голям, колкото големи са му мечтите. Не съм голям или велик, но за
мен обучението в чужбина по програма “Erasmus”
е една от сбъднатите ми мечти.
В началото на месец февруари 2007г. аз заминах
за Братислава, Словакия.
Място, за което си мислех, че знаех, но се оказа,
че това, което видях, е в пъти по-добро. Пътуването ми до тази не много далечна страна не беше от
най-добрите, но търпението си заслужаваше.
Когато пристигнах и започнах да се обучавам,
останах очарован и възхитен от всичко и от все-
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ки. Не мога да намеря нищо отрицателно, за да го
спомена. Програмата на обучение (т.нар. циклична
програма) беше страхотна за студентите. Положителните емоции следваха ден след ден.
След два месеца дойде и първата ми екскурзия
до Будапеща, Унгария на връх Великден. Още една
страна от Централна Европа, която ме възхити със
своята архитектура. Малко след това посетих и
град Бърно в Чехия - обикновен промишлен град
в Чешката република, но много чист и подреден.
Само след още месец време, в началото на месец
май се сбъдна мечтата ми да бъда във Виена, а няколко дни покъсно и в града на мечтите
- Париж. Ако
Виена ме грабна със своята уникална
архитект ура,
чистота
и
подреденос т
по улиците,
то за Париж
нямам думи,
като започнем
от творения
като
Лувъ88

словакия

ра, замъка Версай, Айфеловата кула, катедралата
Нотр Дам, та стигнем до безбройните мостове над
р.Сена.
И така, с всички успешно положени изпити в
Медицинския факултет на Comenius University of
Bratislava и безбройните емоции около пътуванията из Европа моята приказка, за мое огромно съжаление, свърши. Важното е, че продължавам да
мечтая и от цялото си сърце желая на всеки да пътува и да види как учат, живеят и работят хората в
европейските държави.
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Еразъм периода, който
дава много и взима още
толкова...
Понякога си мисля, че много бързо взех решение
да направя крачката – промяна и развитие. Дори се
чудя – защо ли? Отговорът е едновременно сложен и
много прост. В търсене на нещо ново, нещо различно
или просто защото съм искала да избягам. Но мисля,
че най-истинската причина беше желанието да изпитам самата себе си. И така, заминах... втурнах се
в „изпитанието” – Италия. Една страна, изпълнена с
красота и мечти. За мен тя е нещо специално. Преди
си казвах: ако някой ми каже, че мога да посетя само
веднъж и само едно кътче от Земята, то това ще бъде
Италия. Тя е като магия, която те обгръща. Като я видиш, имаш две възможности – да я заобичаш или да
я намразиш. Моите чувства са смесени, изпълнени с
красиви и лоши спомени, които ще останат завинаги.
Но колкото и да се приспособиш, колкото и да ти харесва, в един момент се появява носталгията, която
те изпълва. Усещаш я във всяка частица и виждаш,
как се настанява без угризения в душата ти. Ако ú се
поддадеш, ставаш толкова тъжен, че не виждаш хубавите неща, които ти се случват, и не можеш да им
се зарадваш.
Еразъм периодът преобърна начина ми на живот.
Понякога си мисля, че ако имах поне малка пред91
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става, какво щеше да ми се случи, не бих заминала.
Защото сега, променена ужасно много, не мога да си
„намеря място”. Защото, това което преди не виждах,
сега ми се набива на очи. Защото, това което преди
бяха мечти, сега са цели. Но може би е по-добре така,
търсейки винаги развитие, лично и професионално,
един ден ще съм удовлетворена напълно. А може би
не, защото човешкото око е толкова голямо, че никога не му стига. Някои ме питат - как се променя
човек, в каква посока? Става по-гъвкав и устойчив,
по-силен и непреклонен. Научава се да се бори и да
отстоява желанията си. Даже се научава да бъде и коравосърдечен, колкото и странно да звучи. Качество,
което всеки носи в себе си, малко или много.
През цялото време се сблъсквах с толкова много
неща, че понякога се чудех, възможно ли е или не.
Виждах хора – млади и амбициозни, като мен, но толкова много различни. Опитвах се да ги разбера. Някои са изпълнени с живот и музика, а други – затворени в черупката си, се скриват в една лаборатория и
целият им съзнателен живот се върти около нея. Мислейки, че това
е най-важното
и опитвайки се
да станат „велики”. Но в крайна
сметка се оказва, че не е така.
Защото се получава парадокс
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– работиш упорито и неуморно, имаш приятели, а
накрая си сам, защото не можеш да се впишеш в живота им. Приятелите – такива, които са истински, и
тези, които са фалшиви, като лъжливите плочки на
тротоара. Аз видях разликата и с ужас разбрах колко
страшно е човек да се почувства сам. Усетих болката
и разочарованието, но се научих как да ги надживявам и да направя така, че да не ми попречат. Разбрах
какво означава да чакаш и да разчиташ и да останеш
излъган. Но разбрах и усетих и другата страна – помощ от един непознат, който впоследствие се превръща във важен човек. Това ми показа, че понякога
нещата не са такива, каквито изглеждат.
Много хора смятат, че няма нужда и е безсмислено да отидеш някъде като Еразъм студент. И това
е така, защото според тях това би била една загубена
година. Истината е, че не е така. През тази година човек се учи и вижда много неща, които не би изживял,
ако не се хвърли в непознатото. Ако не отиде сам някъде, разчитайки на себе си. Там ще открие един нов
начин за обучение или нещо за самия него. Ще разбере какво точно му трябва, за да се развива и какво
не, за да не остане някъде назад. За мен това никога
няма да бъде една пропусната или безцелна година.
Единственото нещо, което е – е едно изживяване, което трудно се описва с думи, останало в душата и съзнанието ми. Най-малкото, което ми даде, е възможността за опознаване на едина красива страна, народ
и култура. За останалото... то е толкова много и необятно, че предпочитам да го оставя на читателя.
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Бизнес Училище Каухава
Името ми е Гергана Георгиева и уча Финанси
в ИУ Варна. До преди 2005-та година не знаех за
съществуването на програма ЕРАЗЪМ. По стечение на обстоятелствата обаче се запознах с немски
студенти, учещи по нея в моя университет. Сприятелихме се и те ме поканиха на магистриалното
дипломиране на единия, което се проведе във Вар
на. На това тържество се запознах със сегашния
си приятел, който е финландец. Във Финландия
обучението поне един семестър в чужбина е задължително и точно той бе човекът, който свързва
Бизнес Училище Каухава с ИУ Варна.
Получи се като на кино и връзката ни започна
от тогава. Факт е, че двете страни са много далече
една от друга и няма как да продължим опита си
да бъдем заедно. Нежеланието да се разделим при
положение, че чувствата бяха толкова силни, ни
накара да поговорим за ЕРАЗЪМ. Като студент по
нея той ми разясни много неща по програмата. Получихме също информация от кабинета за Международни отношения в университета ми, от където
бяха много отзивчиви.
За голямо мое съжаление бях изпуснала сроковете за кандидатстване за учебната 2005/2006, затова пък следващата бях готова и амбицирана. През
тази една година се подготвих стабилно за изпита
по английски, с който се кандидатства по ЕРАЗЪМ
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за Филандия. Подобрих също и личния си успех
в университета, който служи като балообразуващ при разпределянето на местата по програмата. Може да се каже, че тази една година живях с
мисълта за успех. Междувременно поддържахме
връзката с приятеля ми по Интернет.
Приеха ме като студент по програмата в Каухава, Финландия, за 2006/2007 и това е период, който
никога няма да забравя. Шансът да бъда на 3000км.
от Родината, да почувствам толкова различна от
моята култура и да бъда част от образователната
им система е несравнимо преживяване.
През тази една година живяхме заедно с приятеля ми, който учеше последен курс. Запознах се с
много от неговите роднини и познати и почувствах истинската финландска култура. Всичко бе
толкова хубаво, че нерядко си казвахме с другите
българи, че живеем като в приказка. Времето е
спряло и спокойствието е опияняващо. Ние бяхме
в еуфория от престоя си в Каухава.
Самото обучение се състоеше от 2 програми:
Nordic Business Dimension и Gateway, съответно
първия и втория семестър. През цялото това време от Каухава се постараха да ни услужат с каквото
могат само и само ние, чуждестранните студенти,
да се почувстваме като у дома си. За да ни предразположат да се чувстваме специални и да ни сближат с финландските студенти от администрацията,
организираха много мероприятия:
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• международен панаир на университетите, на
който всеки студент представи страната, учебното
заведение и културата си на финландски студенти;
• вечер на международната кухня, където всяка
страна бе представена с традиционни ястия;
• организирани бяха посещения в различни
финландски университети, градове и водещи компании, където ни правеха презентации.
Някои от компаниите са:
Търговска Камара Тампере
Honkarakenne - компания за сглобяеми вили от
дървесина и монтаж
FinnPower - компания за металургично производство
Vacon - компания за машинни двигатели
Stormossen - комунална фирма
UPM-Kymmene - компания за произвоство на
хартия
Katsastus - компания за инспекция на коли
Ernst & Young – одитинг
JSC Baltika Breweries - бирена фабрика.
• организирани бяха много спортни мероприятия като флорбол състезания, волейбол състезания, различни излети с плуване, фризби, ходене на
кокили, сауна и къпане в замръзналите езера;
• от администрацията на Каухава направиха
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много сауна събирания, пикник излети, безплатни
обеди в различни градове и заведения, срещи на
международните студенти във Финландия и много
партита;
• организирани бяха екскурзии до Финска
Лапландия, екскурзии на лайнери до Стокхолм и
Талин, бизнес трип за седмица до Санкт Петербург,
Русия, както и много други интересни и ползотворни мероприятия.
Организацията беше на много високо ниво,
което позволи да се насладим 100 процентово на
емоциите и да запазим незабравими спомени от
престоя си във Финландия.
Самото обучение е доста различно от това в
България. Държи се изцяло на презентирането на
възложените проекти и самопредставянето на студента. Теорията е сведена до минимум, но практическите занятия са 80% от обучението. Материали
като учебници, хартия за писане и презентиране се
осигуряват от бизнес училището. Гостуват чуждестранни лектори от Германия, Русия, Естония, Латвия, Великобритания.
Тази една година от живота на всеки от нас,
българите, обучаващи се по ЕРАЗЪМ в Каухава,
ще остане незабравима и пълна с прекрасни спомени. Животът в тази чужда за нас страна и култура бе значително улеснен от отзивчивостта на администрацията на Бизнес училището. Културният
шок и стресът при почти всеки пристигнал в чуж98
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да държава липсваха. Ние няма да забравим колко
приказно се чувствахме като студенти на обменни
начала. Кръгозорът ни се разшири, пораснахме и
животът ни се промени значително. Особено моят.
Сега, след края на програмата, аз продължавам да
живея заедно с приятеля си. Успях да си намеря
работа тук, във Финландия, и се надявам, живот
и здраве, приказката да продължи. Благодарим на
съдбата/случайността, която ни свърза и шанса,
който ни бе даден от ЕРАЗЪМ.
С уважение: Гери и Юкка
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Есе за „Еразъм”
Казват, че на хората, които са били „Еразъм”, ни
личи по погледа - нещо блуждаещо и замечтано,
следи от придобита по един нетрадиционен начин
мъдрост точно в годините на съзряването. Хората
„Еразъм” могат да се познаят, когато ги срещнеш,
особено ако и ти си бил такъв. Никой не може да
разбере точно по какъв начин настъпва в тях тази
необикновена промяна, на какво се дължи, нито
пък е видима с „невъоръжено око”. Причините са
много, а резултат един - вече не си същият. Успяваш
като че ли да приемаш ударите от живота по-леко и
мирогледът ти се разширява, държиш цяла Европа в
шепите си и гледаш на планетата като на една малка
стая. Ставаш по-толерантен към различията на другите, по-търпелив към недоразуменията и хорските
недостатъци. Едновременно си тежиш на мястото
и се чувстваш лек като перце. Нищо не може да ти
се опре, повдигаш планини, разбираш, че с едното
добро настроение и усмивка на уста всички врати
ще ти бъдат отворени, а провалите са само път към
целите ти.
Защо точно след едно преживяване „Еразъм”
нещата ти се избистрят по такъв простичък начин?
Защото е необходимо да се откъснеш тотално от
средата си, да заживееш друг живот, да извадиш от
себе черти, за които не си подозирал, че съществуват, да се слееш с тълпата, да съпреживяваш с хора,
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на които при едни нормални обстоятелства не би
погледнал като приятели, да летиш в облаците и да
се приземяваш рязко, разбивайки хорското сиво
ежедневие на парчета (на ония хора, местните, дето
не са „Еразъм”). И трансформацията ти става от
само себе си. Може и никой да не я забележи или
поне да не направи връзката, но ти си знаеш, че го
има, едно малко огънче, което няма да спре да гори,
едно доказателство, че си се слял със своето поколение, по начин, непредлагал ти се досега, че си част
от всички млади хора и те са част от теб. Веднъж и
завинаги.
В нашата малка интернационална група си го наричахме духа „Еразъм”, едно присъствие, което ще
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те кара сутрин да лягаш и вечер да ставаш, което
въпреки умората ти от снощната луда преживелица,
ще те изтика към душа и подготовката за още една,
и си там. Чувстваш се между Ада и Рая, защото понякога е небивало всичко, което се случва, винаги
излиза извън рамките на контролируемото, пуска
крила и се носи над всички общоприети правила за
забавление, кара те да забравяш и възраст, националност и цели. Мисиите ти се заформят на момента и ги следваш неотлъчно, говориш общия „Еразъм” език, смесица от всички европейски езици, и
няма начин да сгрешиш в думите си. Ако този дух
ти е кацнал на рамото, не те застига рутина, нищо не
се повтаря, никога не ти е скучно, всеки ден е различен, толкова много има да се види и точно този дух
те мотивира да не спираш, да не чувстваш никаква
умора, да си използваш потенциала на макс. Разбира се, той не огрява всички, някои не са достойни да
му се радват и те са така наречените псевдо-„Еразъм”, такива, които нито знаят какво са отишли да
вършат, нито как да го свършат. Не ме разбирайте
погрешно, на никого в самото начало не му е ясно за
какво точно се е намерил на това ново и непознато
място, но духът „Еразъм” бди над всички и избира на кои да даде от своята светлина. За плахите, за
недоверчивите, за носталгичните, за тези с твърди
принципи и непоклатими традиции, за тези, които
не могат да намерят желанието да се втурнат през
глава в предлаганите приключения, за тези за които няма изкушения, за тези свити в ъгъла, които и
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на края на света да ги заведеш, не могат да усетят
тръпката от пътешествието, да, за тях няма място
под общия знаменател „Еразъм”.
Ние не бяхме от тях, ние бяхме смелите, различните, странните, непоклатимите, ние се движехме
на гребена на вълната и оставяхме всички след себе
си без дъх. Независимо дали в учебния процес или
по купоните, ние не оставахме незабелязани и нищо
не можеше да ни спре. Местните хора ни се чудеха
как успяваме да не спим и пак да си вършим зададената работа, да не пропускаме нито едно светско
събитие, навсякъде да сме „в час”. Цъкаха с език,
шушукаха си за нас и с малко благородна завист
заявяваха: „Те това е то „Еразъм”!”. И на всеки нормален човек с малко нестандартно мислене и приключенски дух в себе си му се приисква да стане в
един момент част от тази общност, малко затворена
и надменна, но същевременно изкушаваща и неустоима. Да, и тях ги имаше. Местните, които се правеха на „Еразъм”. Такива, които се въртяха покрай
нас и се опитваха да говорят на нашия общ „Еразъм” език. Ние ги толерирахме, но не ги обичахме.
Не ги приемахме като част от нас, а по-скоро като
сателити, блестящи с отразена светлина. Те ни служеха като преводачи, прибягвахме до помощта им
при решаването на чисто административни местни
въпроси, но никога не бяха във „вътрешния кръг на
доверие”. Единственият начин, по който те можеха
да станат част от „Еразъм”, беше като поемат по свое
собствено пътешествие и немалко го правеха. Тога104
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ва разбираха какво им е липсвало, за да са част от
тайфата.
А ние междувременно се множахме, запознавахме се в автобусите към училище и се заприказвахме по улиците, ставахме толкова много, че се
носехме из града като огромна разноцветна вълна, а
смеховете ни се чуваха надалече. Бяхме свободни да
грабим с пълни шепи от радостите на света и щастието не беше нещо, което трябваше да се постигне, то ни беше обгърнало като меко одеяло в хладна
нощ край реката. Следвахме съществуващите „Еразъм” традиции, които всеки град има, и си създавахме нови, които на свой ред да бъдат следвани
от новите попълнения. Защото годините минават,
поколенията се сменят, но онзи смях и онова свежо
присъствие никога няма да изчезнат от лицето на
града. Винаги ще има нови и нови смелчаги, които
да поддържат името „Еразъм”, име, което няма нужда да е изписано никъде, защото ни личи по погледа
- нещо блуждаещо и замечтано, следи от придобита
по един нетрадиционен начин мъдрост точно в годините на съзряването...
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Моят опит от Еразъм
1. Въведение
Аз се включих в програмата ЕРАЗЪМ, за период от 8 месеца, които прекарах в Йоребро, Швеция.
Мотивацията ми да се включа беше основно в две
направления. В първото направление имах две цели
– да се запозная с последните научни постижения
в моята област, прочитайки най–новото в периодиката на запад. Втората ми цел беше въз основа на
натрупаните познания да извърша научна дейност,
която е основно теоретична.
По второто направление имаше две цели – да
се запозная с културата и историята на Швеция и
да се науча да общувам пълноценно в мултикултурната среда на програмата, в която имаше участници от цял свят. Според моята собствена оценка
изпълних своя план.
2. Опитът ми в общуване с участниците в програмата
Още с пристигането си аз се включих в програмата на домакините за адаптиране, която целеше да ни
помогне да преодолеем културния шок от разликите
в обичаите между нашите страни и Швеция. Участвах в богата програма, състояща се от различни игри
и други социални събития, съвместяващи приятелския и състезателен дух. Бях в основата на успешни
състезания, като например т.нар. „пирамида”. С приключване на адаптационната програма, моето общуване с колегите от ЕРАЗЪМ естествено не свърши.
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Всеки вторник имаше парти, което се организираше
от представители на съответната държава. За съжаление България не можа да се представи, защото бяхме
само двама души за този период от време – 12 септември – 12 юни, който беше обичайният. Запознах се и
се сприятелих с хора от различни държави – от Меган
Монтгомъри от Северна Каролина, САЩ, до Карол
Нешнядовишч от Полша. В тази програма взаимно се
учехме на толерантност към различията си и на много други дребни неща, които именно различията ни
даваха. Различията ни учеха. Според моята собствена оценка, допирът ми до хора от много и различни
държави, израснали с различни нрави и обичаи, в различна културна среда, но споделящи общите човешки
ценности, бе позитивен. От всички нации на мен лично ми бе най-лесно да общувам с американци и шведи. Американците, които срещах, бяха открити хора,
с които е лесно да се говори, а шведите бяха особено
толерантни и разбиращи грижите на другия.
3. Опитът ми в научното направление
Тъй като съм докторант, аз отидох не толкова да
слушам курсове, колкото самостоятелно да се подготвям, като чета авторитетна и съвременна чуждестранна литература. Моето научно направление е „Теория
на Автоматичното управление” и за целта на моите
изследвания най-важна беше литературата. Все пак,
аз изкарах лекционен курс „Applied Soft Computing”,
който ми донесе и кредити по европейската система.
Бях пратен на семинари на MatWorks в Giothenburg и
Linkoping на разходи на Университета, като ми беше
осигурена ношувка в 4-звезден хотел. Под ръководството на проф. Калайков (моят домакин), и доц. Га108
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рипов (моят научен ръководител) в този университет
извърших изследвания и подготвих шест публикации
в общ размер на сто страници, представляващи оригинални изследвания. Беше ми предоставен хубав,
просторен и светъл офис с компютър и всички необходими принадлежности, които имаха редовните докторанти там. Имах през мрежата безплатен достъп до
множество бази данни, сред които www.sciencedirect.
com, www.interscience.wiley.com и www.springerlink.
com. Когато си поръчах като междубиблиотечен заем
една книга в моята област, библиотеката на университета направо я закупи и ми предостави за няколко месеца. Условията за работа бяха много добри, тъй като
имах денонощен достъп до своя офис и до лабораторията на AASS, където можех да наблюдавам работата на колегите в областта на роботиката и сензорните
системи и да давам консултации в областта на моите
познания по управление и математика.
Колегиалната общност в AASS беше добра и сплотена и ми помогна постепенно да се отпусна и да се
почувствам не като гост, а като част от тях. Заедно
имахме различни активности в извънработно време,
сред които игри на футбол и разходки из града.
4. Заключение
В заключение мога да кажа, че получих безценен практически опит в общуването с хора от други държави, благодарение на програмата ЕРАЗЪМ и
осъществих своите намерения за научно развитие,
благодарение на достъпа до литература, който нямах
тук. Друго, което мога да кажа е, че съжалявам, че в
тази програма може да се участва само веднъж.
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Тюбинген
Прекарах периода от март до август 2006 г. като
Еxchange Student по програма “Еразъм” в Eberhard
Karls Universität в Тюбинген, Германия. Тъй като във
своя home university изучавам приложна лингвистика, всички дисциплини, които посещавах в Германия,
бяха с филологическа насоченост.
За мен най-голямото предимство на образователната система в Германия е възможността на студента
да избира дисциплините, които да изучава във всеки семестър. Смятам, че тази възможност е много
благоприятна за студентите, тъй като всеки може
да избере това, което счита за полезно и интересно.
Осъзнах, че практиката в България да се натрапват
дисциплини на студентите много намалява ефективността на обучението.
Проблем, с който се сблъсках веднага след пристигането си, беше утежнената бюрокрация. Наложи
ми се да посетя редица институции за уреждането на
бюрократични формалности. Особено затруднително беше изключително краткото работно време на
институциите, което не позволява формалностите
да бъдат уредени гладко и бързо.
Университетът в Тюбинген е стар и престижен,
затова за мен беше чест да уча там в продължение
на един семестър. Градът е малък, спокоен, красив
и приветлив, а по-голямата част от жителите му са
студенти. Като цяло цените на стоките и услугите са
по-високи от средните за Германия. За сметка на това
престоят в такъв град с великолепни музеи, паркове и
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забележителности е пълноценен и удовлетворителен.
Дисциплините, които избрах да посещавам, бяха
за мен както интересни, така и полезни. Подбрах
дисциплините така, че да събера общо 30 кредита,
при положение, че получа оценки по всички дисциплини. Опитах се също така да избера дисциплини,
оценките от които биха били признати в моя home
university. Впоследствие разбрах, че убеждението ми,
че съм длъжен да събера 30 кредита като Erasmus
exchange student, е било погрешно. Ако това грешно
убеждение не ме беше ръководило при избора ми на
дисциплини, може би щях да подбера дисциплините
по различен начин, за да избегна пренатоварването.
Седмичната ми програма беше два пъти по-натоварена от тази на повечето студенти и учебната ми
работа действително беше много. Все пак не съжалявам за начина, по който избрах дисциплините си,
тъй като въпреки натоварването имах полза от всяка
една от тях.
Преди началото на семестъра посещавах двуседмичен езиков курс, който ми помогна да подобря
познанията си по немски. Курсът беше с практическа насоченост, целящ да направи комуникацията на
немски по-лесна за нас. Акцентът беше върху учене
чрез свободна, неформална комуникация и игри. На
този курс се запознах с млади хора, идващи от найразлични части на земята.
Когато започна семестърът, разбрах, че част от
дисциплините представляват нещо по-различно от
това, което си представях. Лекциите по синтаксис
например се занимаваха с авангардно направление в
тази наука. Отне ми много време и усилия да вникна
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в тази сложна система, нямаща нищо общо с традиционния синтаксис. Изпитът по синтаксис също
така беше безспорно най-трудният от всички, които
положих в Германия. Оказа се също така, че съм избрал да посещавам две дисциплини при преподавателя, имащ славата на най-строгия в университета.
Неговите изисквания наистина бяха много високи и
оценките при него също получих с цената на много
труд.
С категоричност мога да кажа, че всички преподаватели, чиито лекции посещавах в Германия, са на
много високо професионално ниво, много опитни и
с отлична подготовка. Лекциите на всеки от тях ми
дадоха ценни знания и компетентност.
Условията за учене, които университетът предоставя, също са отлични. Всички студенти имат достъп
до модерна и удобна компютърна зала, която работи
почти през цялото денонощие. Библиотеката в Тюбинген промени изцяло представите ми за библиотека. Сградата е много голяма, с модерен интериор
и огромен фонд от книги. Необходимо ми беше известно време, за да науча системата от правила за
използване на библиотеката. Убедих се, че библиотеката може да окаже незаменима помощ при всякакъв
род научна и изследователска работа.
Общежитието, в което живеех, беше най-евтиното от многото общежития в града. Условията за живот обаче бяха напълно задоволителни. Разполагах с
всичко необходимо, за да се чувствам комфортно.
Факултетите на университета са разпръснати из
целия град, но придвижването не е проблем, тъй
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като разстоянията не са големи, а и студентите ползват значително намаление за градския транспорт.
В началото на семестъра си купих карта за градски
транспорт с цена около 30 евро, с която пътувах през
целия семестър.
Студентските столове (или “мензи”) също предлагат много добри условия за студентите. Храната е
разнообразна и сравнително изгодна, всеки ден се
приготвят вегетариански ястия, а менюто за всяка
седмица се обявява от предишната седмица.
В края на семестъра получих част от оценките
си с изпит, а други бяха оформени чрез текущ контрол. Специално обособена сесия няма – вместо
това всички изпити се провеждат в последната или
предпоследната седмица на семестъра, което разбира се създава известно напрежение за студентите.
В първите няколко седмици след края на семестъра
студентите получават сертификати, в които е посочено каква дисциплина е посещавал студентът и каква
оценка е получил по нея. Аз имах затруднения с получаването на сертификата си по синтаксис – трябваше да се върна в България преди сертификатът ми
да бъде готов, затова помолих преподавателката да
ми изпрати сертификата в България по пощата, когато е готов. Сертификатът обаче два пъти се загуби
по пощенските пътища от Германия до България. Накрая получих документа с помощта на друг exchange
student, който го донесе лично при връщането си от
Тюбинген в България.
При завръщането си в България нямах особени
затруднения с полагането на изпитите и получаването на оценките от семестъра, който бях пропуснал
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в своя home university. Оценките от тези дисциплини, които изучавах в Германия и които присъстват
в учебния ми план в България, ми бяха признати в
България и по тези дисциплини не полагах изпити.
Кредитите ми обаче бяха приравнени към стандартите на the home university и по този начин “загубих”
кредити: например за дисциплина, за която в Германия ми бяха дадени 6 кредита, в България оценката ми беше призната и ми бяха дадени 3 кредита.
А всички кредити от дисциплините, които изучавах
в Германия и които отсъстват от учебния ми план в
България, не са отразени никъде в документацията на моя home university. Това ме кара да мисля, че
системата за трансфер на кредити не функционира
максимално ефективно по отношение на програма
“Еразъм”.
Като цяло мога да оценя престоя си в Германия по
програма “Еразъм” като много полезен и ефективен
и също така в не по-малка степен интересен, обогатяващ и вълнуващ. Щастлив съм, че имах възможност
да участвам в програмата, да натрупам нов опит и
познания и да се запозная със системата на висшето
обучение в Германия. С удоволствие бих участвал в
дейности по програма “Еразъм” и в бъдеще. Тъй като
вече имам опит с програмата и знам как мога да извлека максималното от нея, евентуален втори престой би бил още по-ефективен и ползотворен за мен.
Смятам, че е чудесно, че програма “Еразъм” съществува и се надявам тя да продължи да функционира и
да се развива, за да предложи на още много студенти
уникалните възможности за персонално и професионално развитие, които предложи на мен.
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Еразмус програма 2007
Престоят ми във Великобритания и в частност
в Улвърхемптън беше страшно ползотворен, както
за усъвършенстване на писмените ми умения, така
и за разширяване на знанията ми върху културното минало на кралство Великобритания и република Ирландия.
В продължение на три месеца имах шанса да посещавам университетската библиотека и да ползвам богата база с електронни материали, а също и
критика, специфична за моята дипломна работа,
която се фокусира върху Ирландия и животът на
жените в средата и края на ХХ век, през погледа на
известната ирландска писателка Една О’Браян.
Продължителността на престоя ми бе достатъчно дълъг, за да мога също така да пътувам из
страната и да посетя много интересни места, които
винаги съм искала да видя. Фактът, че Улвърхамптън се намира в централна Англия или по-скоро в
West Midlands, даде възможност за лесно пътуване
и достигане до много интересни за нас като чужденци места.
Най-впечатлена бях от начина, по който бяхме
въведени в условията на академична подготовка и
възможности за развитие. Изключително съм благодарна на проф. Глин Хамбрук, който отговаря за
Еразъм студентите в Улвърхемптън. С негова помощ успях да намеря онази информация, която ми
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бе нужна за започване на работа по магистърската
ми теза. Всички преподаватели в университета, с
които се запознах, бяха много мили и не отказваха
помощ и подкрепа.
Радвам се, че имах възможността да бъда изпратена като Еразъм студент във Великобритания,
и с удоволствие бих участвала в други подобни
програми, даващи възможност за специализация
в чужбина.
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите
на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който
може да бъде използвана съдържащата се информация.
11 9

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
София 1000, ул.”Граф Игнатиев” 15, ет.3
тел.: (02) 9155 010; факс: (02) 9155 049
е-mail: hrdc@hrdc.bg; http://www.hrdc.bg
12 0

