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„Възможностите съществуват, за да се възползваме от тях.”
Елин Пелин

Това беше мотото,  което водеше нас –  трима студенти от катедра „Туризъм”  на
Университета по хранителни технологии - Пловдив, решени да изпробват своите
възможности, да натрупат житейски опит и да обогатят мирогледа си, срещайки
чуждестранни култури и традиции. Ние - Александър, Марта и Евгения -  направихме
всичко това, като приехме предизвикателството, наречено Еразъм. Една невероятна
програма, която отвори пред нас пътя на незабравими преживявания, нови приятелства,
неспирни пътувания и, не на последно място, качествено обучение, което несъмнено ни
дава допълнително самочувствие в бъдещата ни личностна и професионална реализация.

Нека обаче изляза от патетиката и насоча вниманието ви към мястото, с което
свързваме приятните спомени от преживяното през пролетта на 2012 година. Чешката
република е държава в централна Европа, а чехите са едновременно близки до нас -
българите, с типичните славянското гостоприемство и отзивчивост, и в същото време -
различни с начина, по който общуват и се забавляват. Хората от тази
централноевропейска нация първоначално подхождат с лека резервираност, но след като
ни опознаят, бързо ни приемат, искат да научат повече за нас, да ни услужат.

Решите ли да посетите тази страна и да прекарате по-дълго време там, подгответе се
за много, ама наистина много бира. Храната може да не е по вкуса на всеки, но засища с
обилното количество картофи, ориз, печено и пържено месо, сладко-солени сосове и
традиционните кнедли.

Чешките ястия не бяха единствената национална кухня, която имахме удоволствието
да опитаме, защото пребиваването си в малкия, но красив град Карвина, разположен на
чешко-полската граница, споделихме със студенти от Турция, Молдова, Украйна, Русия
и Испания.

Ако се върна на възможностите, които предоставя програма Еразъм, те включват
общуването с различни култури; научихме повече за историята, обичаите и начина на
мислене на млади хора като нас. Както се казва, в различията си откривахме
еднаквостите помежду си и станахме приятели.

Разположението на Чехия в сърцето на Европа и съседството й с много други
интересни държави ни позволи да опознаем красотите на градове като Братислава,
Краков, Виена, Будапеща, Берлин, Дрезден. Винаги ще помним безспирните пешеходни
турове и хостелите, в които срещахме хора от всички краища на света, а снимките са
запечатали умората след безкрайното ходене, красотите, които видяхме, както и
комичните моменти, които преживяхме. Останахме очаровани от златна Прага -  град,
който събира хиляди туристи, жадни да научат повече за историята и тайните, скрити
сред тесните улички, във високите кули на замъка и по мостовете над река Валтава, а
камбанариите на църквите разкриват панорамна гледка пред запленения турист.

Накрая ще акцентирам отново върху ключовата дума – възможности. Те зависят
много от приемащата страна по програмата Еразъм. В нашия случай Силезийският
университет в Карвина надхвърли очакванията ни, защото ни предостави качествено
обучение на английски език, от подготвени преподаватели, в удобна и модерна
обстановка, която предразполага студента да работи усърдно, за да извлече максимума за
себе си. Благодарение на това ние упражнихме и развихме езиковите си знания, научихме
се да прилагаме успешно теоретичния материал, да правим и изнасяме добри
презентации, да работим в екип. Сигурен съм, че  всичко това, наред с опита да се
справяме самостоятелно с живота в чужда страна, ще ни подтикне да приемаме и нови



предизвикателства в бъдеще. От нас запомнете, която и държава да изберете, не се
колебайте, давайте смело, защото шансовете понякога ни се предоставят само веднъж и
трябва да се възползваме от тях.

Поздрави и Všechno nejlepší,
Сашо, Марта, Женя


