
често сме чуВали упРеците на Родители и пРеподаВатели, че „младите днес нищо не знаят и не уме-
ят“, че от Година на Година качестВото на обРазоВанието спада дРастично, че ученици и студенти 
не четат и  не мислят за бъдещето, че... тиРадата обикноВено пРодължаВа пРаВопоРционално на 
ВъзРастта на „лектоРа“ и неизменно заВъРшВа с „ние едно ВРеме какВи бяхме, а те сеГа...?“ дали обаче 
тези укоРи са следстВие от задълбочени изследВания сРед младите хоРа, или са пРосто „жалба за 
младост“ на няколко поколения, които не са имали днешните Възможности за изяВа и Реализа-
ция? и не пРаВим ли често пРибъРзани обобщения?

П риятно ми е да ви представим 
на страниците на списанието 

двама студенти, които опровергават 
в  пълна степен горните твърдения. 
Отличници още от Българското учи-
лище в  Прага, двамата завършват 
с  пълно отличие бакалавърската си 
степен, защитават (отново с  отлич-
на оценка!) дипломните си работи 
и продължават с магистратури спе-
циалностите си. Това, което впечат-
лява, е  трудолюбието и  усърдието, 
с което работят. И скромността – ка-
чество, което все по-малко се среща 
(и  цени)! Нали, някак си, всички 
искаме да изпъкнем, да направим 
впечатление в  това динамично вре-
ме, и  неусетно хиперболизираме 
и  най-дребните си постижения; за 
всяка идея се говори като за „про-
ект“, произведения на изкуството 
с неясен замисъл се наричат „инста-
лация“, а програмите ни са запълне-
ни с „мийтинг“, „хепънинг“ и „пър-
форманс“!

Николай и  Ивайло не се вели-
чаят и не говорят за успеха си като 
за нещо изключително, а тъкмо об-
ратното – той е  естествен резултат 
от положените усилия и  годините, 
в  които без да се отказват, са усво-
явали знания и умения. Отличният 
им успех не ги е направил горделиви 
и самовлюбени, а отговорни и реше-
ни със също толкова старание и тър-
пение да продължат напред.

Вероятно забелязахте, че през ця-
лото време говоря в  множествено 
число. Да, и  причината е  „видима“ 
– момчетата са близнаци, израсна-
ли в  сплотено семейство (баща им 
е  известният художник и  илюстра-
тор Борис Бранков, а майка им, Еми-
лия Стаматова-Бранкова, е филолог 
и  преводач) и  много често ще ги 
срещнете заедно. Вероятно поради 

това пожелаха отговорите на мои-
те въпроси да бъдат от името и  на 
двамата, отново скромно избягвай-
ки да се шуми около успеха им. Но, 
помнете ми думата, след няколко 
години, сигурна съм, ще срещаме 
имената им сред тези на преуспелите 
българи в чужбина! Защото „круш-
ката не пада по-далече от дървото“, 
и дори и да е в чужбина, „върбата не 
ще роди лимони“! И  когато ридаем 
какви плодове сме пожънали, е май 
по-добре да се замислим какво дър-
во сме посадили!

Ивайло, Ники, и  двамата сте 
изключително скромни и не обича-
те да се говори за постиженията 
ви. Чувствате ли се успели българи 
в чужбина?

Успели? На нашата възраст 
е твърде рано да се говори за успех – 
ако говорим за успех като професио-
нална реализация. Бъдещите 15–20 
години ще покажат дали сме успели.

Знам, че отличните ви резул-
тати са свързани с  много труд 
и  положени усилия. Каква все пак 
е  цената? Кои са нещата, които 
всеки от вас е пожертвал в името 
на това представяне?

Най-много сме жертвали свобод-
ното си време, тъй като нашите спе-
циалности изискват изключителен 
труд, постоянство и търпение.

Винаги сте били заедно, как се 
случи, че избрахте различни специ-
алности? Нямаше ли сърдити?

Ние и сега сме заедно и си помага-
ме. Що се отнася до избора на специ-
алностите ни, макар да сме близна-
ци, имаме и различни интереси, така 
че всеки от нас сам реши какво иска 
да учи в университета.

Семейството ви е много задруж-
но и  сплотено. Каква е  ролята на 
родителите за правилния избор на 
детето и доколко нещата зависят 
от самото него?

Смятаме, че нещата зависят глав-
но от желанията и предпочитанията 
на самото дете. Естествено, добрите 
родители ще го посъветват и  под-
крепят морално.

Баща ви е  художник, вие също 
рисувате. Обмисляли ли сте идея-
та да наследите неговата профе-
сия?

Нашите специалности изискват 
пространствено мислене, рисува-
не и  дизайн, графично изразяване 
и творчество, така че малко или по-
вече, сме наследили нещо от профе-
сията на баща ни.

А  какви качества сте наследи-
ли от майка ви, която е  филолог 
и преводач?

От нея сме наследили усета към 
езиците, умението да пишем и да се 
изразяваме добре, дори да превеж-
даме – неща задължителни за наше-
то следване при изготвяне на курсо-
ви работи, презентации и др.

Възпитаници сте на БСОУ „Д-р 
Петър Берон“ в Прага. Защо избра-
хте българското средно образова-
ние и  как отчитате предимства-
та и недостатъците му, след като 
можете да направите съпоставка 
с  нивото на състудентите си, за-
вършили чешки средни училища?

Трудно можем да сравняваме 
българското и  чешкото училище, 
защото не сме запознати с  начина 
на преподаване в чешките училища. 
Но смятаме, че обучението на роден 
език има поне за нас голямо значе-

За крушката и дървото
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ние, защото когато човек на опре-
делена възраст има добра основа на 
родния си език, възможностите за 
сравнение и работа с чуждия език са 
по-големи.

Как състудентите ви приемат 
факта, че сте българи, при това 
отлични студенти? Имате ли при-
ятели сред тях или се чувствате 
изолирани? Случвало ли се е  да ви 
завиждат?

В  университета сме приети съв-
сем нормално. Имаме приятели 
и колеги, не се чувстваме изолирани. 
Помагаме си, разменяме информа-
ция, работим заедно над съвместни 
семинарни работи и проекти.

Вие сте от хората, които оби-
чат „тихо“ Родината си, без да се 
бият в  гърдите, че са патриоти. 
Имате ли планове да се върнете 
и работите в България? Имате ли 
някакви предложения в тази насо-
ка?

Що се отнася до бъдещето, то все 
още е  много далеч за нас, чакат ни 
две години следване за магистърска 

степен, след това може би 3–4 годи-
ни аспирантура, специализации... 
В коя страна и на кой континент ще 
се реализираме впоследствие, сигур-
но е написано някъде в звездите... 

ВИзИтКИ „ОтКРИйте РазлИКИте“:
Ивайло Бранков
Възраст: 23 години
Зодия: Лъв
Средно образование: БСОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Прага
Висше образование: Чешки Технически Университет в Прага
Факултет: Факултет по машиностроене
Специалност: Транспортна техника
Бакалавърска степен – 2011
Дипломна работа: „Осемцилиндров двигател“
Обучение за магистърска степен: от септември 2011, същата специалност
Любима книга: „Бай Ганьо“, А. Константинов
Филм: криминалета
Музикален жанр: Рок и поп
Изкуство: Графика
Други интереси: Компютърни технологии

Николай Бранков
Възраст: 23 години
Зодия: Лъв
Средно образование: БСОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Прага
Висше образование: Чешки Технически Университет в Прага
Факултет: Строителен факултет
Специалност: Архитектура и строителство
Бакалавърска степен – 2011
Дипломна работа: „Проект на еднофамилна къща“
Обучение за магистърска степен: от септември 2011, същата специалност
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