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Моята България

Всяка година няколко чешки студенти от Масариковия университет в Бърно, изучавaщи 
български език, заминават на стаж в Пловдив – от един месец до цял семестър. Някои от 
тях учат в България неколкократно, очаровани например от античния град, впечатлени от 
преподавателите в Пловдивския университет или създали нови приятелства, които ги при-
вличат да се връщат в България отново и отново, а тези, които са от български произход, 
успяват да посетят и своите роднини. 
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Текст: д-р Елена Крейчова | Снимки: личен архив на студентите-българисти

На стаж в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

През летния семес-
тър на академичната 
2013/2014 година в 
Пловдив бяха три сту-
дентки от Бърно – Ан-

дреa Йорданова (4–ти курс), Михае-
ла Ивановова и Река Надьова (2-ри 
курс). Като техен преподавател за 
мен винаги е било интересно с какви 
впечатления се завръщат студентите 
от стажа си, какво ново са научили за 
България извън строгата академична 
среда, какви преживявания са имали. 
Затова след тяхното завръщане им 
зададох няколко въпроса, на които те 
с удоволствие отговориха.

 
1. Защо отидох на стаж в Бълга-

рия, какво очаквах от този стаж?
Андреа Йорданова: Този път 

отидох на стаж в България – в 
Пловдив за четвърти път, така че 
моите очаквания не бяха много го-
леми. Вече знаех как ще протече. 
Радвах се, че пак мога да говоря 
български от сутрин до вечер, че 
навсякъде ще слушам български 
език. Нямах търпение да се срещна 
отново с приятелите си.

Михаела Ивановова: Аз отидох 
на стаж в България, защото следвам 
българска филология, и мисля, че 
най-добре за мене е да прекарвам 
възможно най-много време в Бълга-
рия. Само по този начин мога да се 
усъвърщенствам. Решението да оти-
да на стаж за мене беше лесно, защо-
то бях тук миналата година и много 
ми хареса. Очаквах, че ще придобия 
много нови знания и че по-задълбо-
чено ще разгледам град Пловдив.

Река Надьова: Основната причи-

на, която предопредели решението 
ми да отида на стаж в Пловдив, беше, 
че исках да обогатя своите знания 
по български език. Това е много ва-

жно за мен. Исках да науча повече 
за българската култура, да видя как 
живеят хората в град, който не се на-
мира близо до морето. Много ме ин-
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и как прекарват ежедневието си. Ми-
сля, че на морето през ваканцията не 
е възможно да видя тези неща, които 
видях за един месец тук, в Пловдив. 
Но трябва да кажа, че в Пловдив ме 

изненада старият град, защото е мно-
го хубав, а най-силно ме впечатли-
ха сградите. По мое мнение старият 
град в Пловдив има някакво обая-
ние, което не може да се опише. ◆
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тересуваше как изглежда обучението 
в български университет и исках да 
ходя на лекции, преподавани на бъл-
гарски език. От този стаж очаквах, 
че ще науча повече за историята на 
този град, който е много древен. Ос-
вен това желаех да се запозная с по-
вече българи, защото един чужд език 
най-добре се учи, когато има хора за 
практикуването на езика. 

2. Какво ново научих по време 
на престоя си в България?

Андреа Йорданова: Най-важно-
то, кoeто научих по време на стажа, 
е да говоря. Преди ме беше срам, че 
говоря неправилно и с грешки. Сега 
вече нямам проблем да говоря и съм 
много благодарна на всички, които 
ме поправят. Освен това придобих 
малко български акцент и научих ня-
колко разговорни думи и фрази.

Михаела Ивановова: Научих, че 
не трябва да се притеснявам, когато 
говоря на български. Само така може 
да се научи чужд език. Знам, че още не 
говоря правилно, но който иска, той 
ще ме разбере и може да ме поправи. 
Много ми помогна, когато чух жарго-
на, говорен от местните млади хора.

Река Надьова: Мисля, че по вре-
ме на престоя си тук много обогатих 
познанията си. Доста пътувахме през 
уикендите с колежките от Чехия, с 
които прекарвах този стаж. Поради 
това научих много за транспорта в 
България, видях хубави древни кре-
пости, манастири, църкви и други 
исторически паметници, които вече 
познавах от лекциите в университе-
та в Бърно. За мен беше много инте-
ресно, когато ходих на лекции тук, в 
България. Лекциите бяха изнасяни, 
разбира се, на български език и това 
беше уникална възможност за по-
бързо и много ефективно обучение 
на езика. Научих много за историята 
на Пловдив и посетих интересни из-
ложби в различни музеи и галерии. 
Радвам се, защото разширих знани-
ята си относно българската култура. 
За мен беше интересно, че имах въз-
можност да видя как българи праз-
нуват Трети и Осми март и как носят 
мартенички през този месец.

3. С какво ме изненада България?
Андреа Йорданова: Честно ка-

зано, всяко лято 
прекарвам почив-
ката си в Бълга-
рия, затова тя не 
ме изненада много. 
Най-интересна ми 
беше организа-
цията на учебния 
процес в универ-
ситета – брой лек-
ции и упражнения 
седмично, отноше-
нията между пре-
подаватели и сту-
денти, дори това, 
че преподавателите 
диктуват учебния материал на сту-
дентите. Това много ми прилича на 
организацията в нашите училища.

Михаела Ивановова: България 
не ме изненада с нищо, защото съм 
там често и мисля, 
че много добре по-
знавам страната. 
Първият път, кога-
то бях в България, 
бях само на две 
години. След това 
прекарвах много 
време при баба 
ми близо до град 
Казанлък. Затова 
добре познавам 
българските нави-
ци, храна, музика. 
Посетих много за-
бележителнос ти 
не само на морето 
– трудно ще намеря нещо, което да 
ме изненада.

Река Надьова: Аз вече посетих 
България няколко пъти, когато бях 
по-малка. Много пъти ходихме с 
родителите ми на 
море в България и 
винаги пътувахме с 
кола през вътреш-
ната част на стра-
ната. Това значи, че 
тази страна не ме 
изненада с нищо 
особено. Но за мен 
беше интересно, че 
по време на прес-
тоя си имах въз-
можност да видя 
как живеят бълга-
рите в реалността 

Костницата към Бачковския манастир. Единствената сграда 
запазена от първоначалния облик на манастира.

Църквата “Св. Богородица Петричка” . Най-значителната 
и най-добре запазена сграда в Асеновата крепост.

„Графити стрийт батъл” - Асеновград. Част от проекта, който 
включва изработването на исторически фигури.


