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В    създаването на тази книжка вложи-
хме много ресурси, въображение, съмнения, жела-
ния – части от себе си. Не бихме се справили без 
героите в нея – тези, които приеха идеята без-
условно и ни последваха в това предизвикател-
ство. Оценяваме факта, че застанахте рамо до 
рамо с нас в споделянето не само на думи, но и 
на преживявания, в търсенето и преоткриване-
то на студента, специалиста, на „другия” соци-
ален работник.  

Благодарим и на всички, които ни подкрепи-
ха в това начинание и направиха възможно случ-
ването.

Ще се радваме да ни пишете за мнения и 
идеи – todorova.kr@gmail.com  

Кой знае, може да направим продължение 

Надаваме се да бъдем полезни както на на-
стоящите, така и на бъдещите студенти 
– учениците, които са пред Избор. На тях можем 
да кажем: „Професията на социалния работник 
е интересна, перспективна, вълнуваща и пре-
дизвикателна! Ако искате да работите с хора 
в неравностойно положение, в риск, в бедност и 
страдание, ако искате да консултирате за про-
фесионални избори и обучения, за професионална 
(пре) квалификация и развитие – специалност 
„Социални дейности” към СУ „СВ. Кл. Охридски” е 
точно за ВАС!!!”

Къде можете да се реализирате?
Ето само някои от местата: Домове за 

отглеждане и възпитание на деца лишени от 
родителски грижи (0-�8 г.); психотерапевтич-
ни кабинети; неправителствени организации, 
работещи в сферата на подкрепата за деца и 
семейства, за възрастни; домове за възрастни 
хора, психиатрични клиники и центрове; отдели 
„Закрила на детето”; дирекции „Бюро по труда”; 
дирекции „Социално подпомагане”; агенции за чо-
вешки ресурси; кариерни центрове ... 

Защо? Приятно четене!!!
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Но всъщност, тази книжка има двама автори:

написалите я, които не забравят, че прекрасното в общуването е, 
че казваме (пишем) онова, което още не знаем, но предусещаме, и 
което ще се разкрие когато бъде изговорено (прочетено)

и 

прочелият я, който не забравя да доразвива,

свързани с (пре)откриването... удивително е колко много с-мисли има в 
тази дума: 

„Откривам”
1. Махам покривалото от нещо, за да се вижда. 2. Правя откритие; 

установявам нещо неизвестно досега. 3. Доверявам нещо, съобщавам. 4. 
Узнавам, изнамирам, установявам наличието на нещо ново. 5. Разкривам 
виновник (в престъпление). 6. Учредявам, организирам, отварям. 7. Поста-
вям началото на някаква дейност. – откривам се/открия се. 1. Ставам 
виден, показвам се. 2. Разказвам пред някого свои мисли, чувства, тайни. 
„Откривам Америка – казвам нещо отдавна известно. „Откривам кар-
тите си – казвам открито какво мисля или знам. „Откривам/отварям 
скоба – казвам нещо допълнително, давам странична информация.

Съвременен тълковен речник на българския език

♥
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В нея няма да намерите правила и рецепти за..., но се надяваме да е 
полезна, като Ви подтикне към размисъл и преобразяване...или отстоява-
не..., носейки знание за процесите и фактите, за възможностите.

Приемете Студентството като път, като посвещаване (инициа-
ция), преход към зрелостта и себепознанието. Този път е свързан също 
с отговорността да приемете и да предадете Познанието, духовните и 
професионални ценности (а могат ли да се разделят въобще?).

Следването е като океана – има

♥топло                   студено...
приливи                                и                                 бури

и                                                                            и
отливи...                                                                    затишие...

вдъхновение                                                    думи
и                                                     и

меланхолия...                       мълчание…

срещи....      раздели
и

и ако този ритъм се раз-гадае, раз-познае, разбере и развие, се ражда 

Откритието
   Приемането
      Търсенето
        Идеята
          Мъдростта
             Иновацията
               Зов-ът
                 Ú-ъъъъъ (в смисъл на доволно мъъъъъркане)
                    Манастир (в смисъл на Вашето духовно пристанище).  

Всеки истински човешки живот включва душевни кризи, изпитания, 
тревоги и страхове, загуба на собственото „Аз” и преоткриването му, 
„смърт и възкресение”, вяра и атеизъм, любов и омраза. Целта на обучени-
ето по социална работа не е само да усвоите постиженията на науката, 
но и да (о)познаете Човека (у себе си).

Бъдете отворени за новото, за различното и (не)типичното, за 
(пре)откриването и (не)видимото, за ... (тук сте Вие)...

Съвременната социална работа (а и не само) се нуждае от гъвкави, 
креативни специалисти, открили своите таланти (за щастие), познали 
себе си и способностите си.
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Когато започвахме да събираме тази книжка, се питахме:

„С какви думи?” „С какви образи?” „С какви цветове?”

да предадем идеята, вкуса на Желанието да направим нещо полезно, не-
самоцелно и вдъхновяващо-информативно.

Надяваме се да разкриете и да провокирате собствени

думи образи цветове...

Посвещаваме това творение (олицетворяващо идеята за взаимност 
между преподаватели и студенти) на тези, които имат Желание да бъ-
дат професионалисти. И усещат, че това е постижимо, питайки (се): 
„Защо не?”.

Посвещаваме я и на тези, които нямат Желание да бъдат професио-
налисти. Но усещат, че имат отговорност� към Изборите си и може би 
вече са стигнали да въпроса: „Защо не?”...

1
Полет към себе си

Или: Не е важно колко бързо ще стигнеш донякъде, 
а какъв път ще извървиш до това място!

За напечатването на тази книжка е изхабена огромна маса дървен 
материал, но въпреки всичките угризения, които този факт породи у 
нас, решихме да я издадем! Защо ли? Ами защото искаме да имаш повече 
информация, в сравнение с тази, която ние притежавахме в началото на 
академичния ни живот – за специалността; за Университета; за местата, 
които ще посетиш; за идеята за студентско сдружение, която е на път 
да се превърне в реалност с общи усилия; за колегите и преподавателите; 
за положителните аспекти на специалността, които те уверяваме, 
че съществуват; за възможностите, които имаш и можеш да създадеш 
сам; за реализацията у нас и в чужбина или накратко за това, което те 
очаква…може би!

Бързаме да пораснем, но обръщаме все по-малко внимание на важните 
неща, които съпътстват този процес. Живеем все по-бързо и се борим 

� Означава и да носиш отговори, да притежаваш способността да отговаряш – „от-
говор-нос(т)и.
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за повече, а в моя случай това повече е... образование! Затова сега ще 
разкажа как стигнах дотук и как смятам да продължа! А ти се забавлявай 
и помисли над своята история – каква би искал да е тя и какво зависи 
единствено от теб?!

Като всички завършващи средното си образование (с изключение 
на по-ориентираните ученици, които от по-ранна възраст са взели 
супер важниTE решения относно живота си) и аз се запитах какво да 
правя от тук нататък. Захванах се здраво с учене и за мое щастие ме 
приеха в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. И тук сякаш 
се появи един нов свят – Студентски град, купони, Университета, го-
лееееееемите аудитории, морето от литература, преподавателите 
(за които ще стане дума и по-късно), колегите...и специалност „Соци-
ални дейности” – Летящият старт или просто летенето?

Първата година – търсене на посоки и екипаж

1-ва седмица – „Къде е 4� кабинет? А какво е 4-ти километър? Как се 
стига дотам? „– Да, това бяха едни от често задаваните въпроси, на кои-
то обаче впоследствие бързо се намира отговор. Освен премеждията около 
разучаването на картата на София и търсенето на аудиториите, ти се 
случват и прятни неща. Опознаваш се с колегите, намираш такива, с които 
се разбираш добре и дори откриваш, че имате еднакви интереси. А това е 
голям напредък, защото вече не си сам – има с кого да си правиш компания 
по време на „дупките” в програмата, а ако случайно си пропуснал някоя лек-
ция, може да наваксаш като използваш някой от ксероксите в университе-
та. Мислиш си, че никога няма да се ориентираш и да се справиш, но!

Няколко седмици по-късно – сесия... доста разностранни неща 
за учене, но всяко нещо с времето си. Минават изпитите един по един 
и все повече се убеждаваш какво е значението на образованието ти 
– дори не си си представял, че може да научиш и усвоиш огромно коли-
чество информация за толкова малко време и впоследствие да я въз-
произведеш, че дори и да я прилагаш. Но се оказва, че се справяш и то 
доста добре.

�� �

�  – макар, че все още не си сигурен кои ко-
леги можеш да наречеш сродни души, си наясно, че е важно да имаш 
такива съюзници. Дали ще си от групата на хейтърите, дали ще ти 
е интересно в обкръжението на купонджиите или на тези, за които 
библиотеката е втори дом – не е жизнено важно. Въпросът е в това 
да намериш баланса в общуването с другите и да си убеден в избора, 
който правиш. 
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� �= асистент, главен асистент, доцент, професор (ако до 
този момент съм считала, че училището се прехвърля в университе-
та, доста съм се лъгала);

� � = такива обръщения в бълграския език все 
още не са приети, всичко се свежда до колега, асистент, доцент, професор.

�  – първи и втори; нещо като сроковете в училище; семес-
търът е времето, през което се очаква да се посещават лекции и уп-
ражнения. Първи семестър или още зимен започва с началото на ака-
демичната година и завършва в края на януари месец. Втори семестър 
(март-юни) – нарича се още летен, което само по себе си обяснява фа-
кта, че разреждаш малко ходенето на лекции и впоследствие се опит-
ваш „да минеш между капките” – това, обаче, не винаги се получава�

�  – неписано правило; отнася се основно до из-
чакването на преподавател за провеждане на лекции; толерансът е 
15 минути, но в редки случаи може да се наложи да го удължите до 20, 
30 минути, а в краен случай и цялата лекция; все пак не пропускай фа-
кта, че всички сме хора и на всеки може да се случи да забрави. Хм... 

� �i�добре позната търсачка, чрез която се черпи много ин-
формация, но все пак внимавай да не прекалиш, защото някои препода-
ватели определено не го толерират. В този смисъл забрави за пома-
гало.ком и подобни виртуални източници на информация.

�  – времето, през което се явяваш на изпити; ако си от по-хит-
рите студенти, ще осъзнаеш рано, че е добре да попрочиташ поне 
ма-а-а-лко през семестъра.

�  – в учебния план са залегнали дисциплини, които 
се разделят на два вида – задължителни и избираеми. Задължителни-
те са тези, които са включени в базовата ти подготовка – без тях не 
може. Свободно избираемите дисциплини, както личи от наименова-
нието им предоставят свобода на избора – всеки семестър можеш да 
избираш допълнително предмети, които да  включиш в академичната 
си подготовка.

�  – това ще бъде обяснено на малко по-късен етап от вашето 
четене, освен ако не сте започнали книжката отзад напред; но имайте 
предвид, че когато ви кажат да си събирате кредитите, трябва непре-
менно да го правите, за да може след време да завършите успешно.

� �– подобно на Библиотеката (за справка вж. 2-ра година), 
това място също ще те изненада с неподозирани преживявания; Ако 
търсиш някаква информация за специалността, за изпити, за поправ-
ки , за стажове и т.н. – Южно крило, трети етаж, 56 кабинет.

� � �всички държавни и неправителствени организации, 
с които ФП има договор и където се провеждат текущи практикуми.

�  – главният вход на СУ. Известен е не само с братята Евло-
ги и Христо Георгиеви, дарили голяма сума пари за построяването на 
Университета, но и с многобройните тълпи от кандидатстуденти 
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през лятото. Ако пък си търсиш идеално централно място за срещи, 
не се чуди –  това е.

� �– зеленото пространство, обградено от Южното крило и 
централната част на Университета. В Двора се намира и Универси-
тетската библиотека – сградата с двата лъва отпред. Удобно място 
за уреждане на срещи с колегите, за запълване на времето в промеж-
дутъците между лекциите, за преговаряне на материала преди изпит, 
дори понякога за разхлаждане в летните месеци с една студена...ми-
нерална вода. Място, където вероятно би съчетал  академичната с 
не до там академичната атмосфера.

�  – макар да поражда асоциация с филма „На всеки 
километър” и някои студенти да считат, че това е място, намира-
що се извън София (някъде по магистралата или на Околовръстното 
шосе),  това място се намира относително близо до Университета 
(за справка виж картата на последната страница); интересно е, че 
от студентски общежития, блоковете са превърнати в учебни. На 
това място ще прекарате една голяма част от обучението си, а ако 
имате късмет в промеждутъците между лекциите може да се „насла-
дите” на музикалните изпълнения на бъдещи виртуози.

Втората година – набиране на скорост

Имах възможност и достатъчен успех да сменя специалността, но 
интересът бе по-силен от мен. Разбрах, че след една година в Универси-
тета, все още съм в началото.  

Вече съм наясно с повечето неща – �0 минутки до Биологическия 
факултет, после бърз обяд в стола и лекция в Университета. Всички 
предмети са нови и ме очаква доста писане на разработки. Това все 
пак е по-добре от изпити, имайки предвид, че механичното учене не 
води до трайни спомени. С други думи: „Повторението е майка на зна-
нието и баща на ... (тук си го знаете)”. Нужно е влагане на собствена 
позиция, малко въображение и помощ от Библиотеката и чичо Гугъл.

Май забравих да напиша най-важното – избора на профил. В края на 
втори курс приключваш с базовата подготовка по социална работа и 
трябва да избереш сферата, в която ще се специализираш и развиваш. 
Това означава, че предварително трябва много добре да си помислиш и 
да се замислиш за интересите и способностите си, за да не се окаже в 
последствие, че изборът е бил наслуки. Профилите в нашата специалност 
са три – Социална работа с деца и семейства, Социална работа в сферата 
на трудовата заетост и Клинична социална работа.
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� � �много хора считат, че това е наименование на 
столично заведение, но в нашият случай говорим за онова помеще-
ние на третия етаж (Южно крило), в което можеш да намериш ли-
тература по интересуващи те теми или за писане на разработки 
и курсови работи; препоръка – действай бързо, защото някои коле-
ги доста добре се ориентират, а броят на книгите не е безкраен. 
Ако до втори курс не си я посетил, може би вече ти е време. 

�  
– ако случайно в първи курс не си бил от най-редовните студенти на 
лекции, то това е дума, която неизменно ще чуеш във втори; сам ще 
разбереш какво означава, но имай предвид, че върви ръка за ръка с до-
верието.

Третата година – презареждане

Всяко начало е трудно, но тази година започва по-различно. Липс-
ват ми вдъхновението и увереността. Навлизам в нов етап от след-
ването си. Вече съм сигурна, че това е сферата, в която искам да 
работя. Изминали са це-е-е-ели две години, но все още не съм си дала 
равносметка за истинските неща, които съм научила. Лесно е да хо-
диш на лекции, да си вземаш изпитите, да се срещаш с колеги, но идва 
времето, когато се замисляш и за себе си, за бъдещето и отново за 
избора, който трябва да направиш. Не че съм много порастнала, но 
наистина се питам какво следва оттук нататък и какво още може да 
се направи!!!

��

Наред с навлизането  в студентския живот и парковите места за 
„отдих и почивка”, започва и един друг процес – опознаване, а за някои 
запознаване със себе си.
Откриваш, че всъщност си доста общителен, а на презентациите 
дори ръцете ти вече не треперят и не забиваш поглед в земята (дори 
да се объркаш, си сигурен, че колегите няма да се смеят много, защо-
то са се оказали доста готини).
След като си „разшифровал” думата толерантност, започваш да виж-
даш хората около теб по друг начин и дори ти се иска да ги заговориш.
Склонен си да не се ограничаваш с университетските дейности, тър-
сиш все повече възможности да се изявиш в друга среда, да изпробваш 
себе си, другите, системата. 
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Проявяваш лека критичност към себе си, опитвайки се да усъвър-
шенстваш някои свои умения.
Започваш да даваш свежарски предложения, които другите около теб 
одобряват.
Откриваш подходящата за теб сфера – социална работа с деца и се-
мейства; трудова заетост в сферата на социалната работа; клинич-
на социална работа.
Усещаш, че си станал по-чувствителен и отворен към хората; от ак-
тивен говорител си се превърнал и в добър слушател. 
Едно време мислеше повече за себе си и по-малко за другите хора, но 
сега си убеден, че проблемите на другите са също толкова важни за 
тях, колкото и твоите за теб, затова си започнал да ги разбираш по-
добре.
Е, не мога да ти споделя всичко, останалото е строго конфиденциално. 


Четвъртата година – излитане

И тук слагам край на началото. Край на обучението ми в тази спе-
циалност и начало на развитието ми в сферата на социалната работа. 
Доста хора ми се чудят и ме питат: „Защо?” Е, вече мога да им отговоря: 
„Не само, защото искам да работя с хора, не само, защото знам, че мога 
да помогна по някакъв начин; не само, защото наистина ми харесва... а 
защото искам да се чувствам значима, полезна, притежаваща възмож-
ностите за промяна на света. Именно това ме убеди образованието и 
нашата специалност: „Когато си част от нещата, можеш да бъдеш и 
част от промяната им или дори да я провокираш, независимо дали тази 
промяна е свързана с личността ти (това и най-трудно се оказа), хората 
около теб, мястото, на което работиш, Университета...!” 

�

N(ot). B(oring). или в търсене на смисъла

Факултет по Педагогика…социални дейности... Как ти звучи? 
Ще ти кажа на мен как ми звучеше, когато разбрах, че съм приета 

в тази специалност или по-точно как не звучеше, защото нямаше звук. 
Не знаех почти нищо – нито за факултета, нито за специалността. Бях 
чувала от познати, че да учиш в педагогически факултет е старомодно, 
безперспективно, скучно. Съвсем бегло си представях социалните ра-
ботници – най-често си въобразявах, че обикалят с тихи стъпки из ко-















�0

ридорите на домовете за деца или в психиатриите, че единственото, 
което правят е да отпускат помощи на нуждаещите се, да нахлуват в 
домовете на хората и да им взимат децата (много филми гледах по онова 
време...). Живеех с тази представа дълго, до момента, в който започнах 
да се съмнявам в „чутото” и „видяното”. 

Това, което се случи с мен беше провокация. Академията ме прово-
кира да мисля – критично. Осъзнавах, че не всичко е само черно или само 
бяло, че истината не е една или по-скоро е – за/на този, който я е открил. 
Малко по малко започвах да разбулвам тайните и истините на факулте-
та, на специалността – за себе си. 

Знаеш ли, че Факултетът по педагогика е един от най-старите в 
Алма Матер? Това би трябвало да те наведе на мисълта, че мястото, на 
което попадаш има традиции, корени – разбирай минало. А знаеш ли, че 
социалната работа е една от престижните професии на Запад, че соци-
алният работник е уважавана личност в общността, в която работи и 
не би сменил професията си току така, защото тя е неговото призвание, 
неговата същност? Ще кажеш, че от по-голямо значение е това, което е 
социалният работник тук, в България. Хрумвало ли ти е, че това, което 
е (социалният работник, екологичните катастрофи, животът ти) зависи 
не от някой друг, а от теб самия? Приеми полета към себе си като път, 
от който връщане назад няма, като поредица от прелетени, преодолени 
Рубикони. Бъди смел и си обещай (или поне се опитай) едно нещо – да не 
се отказваш. Ако пък случайно се изгубиш някъде из въздушните коридо-
ри, приеми го като предизвикателство и следвай интуицията си, създай 
свои собствени въздушни табели-ориентири. 

Много малко са тези, които са родени научени да летят. За нас, ос-
таналите висшият пилотаж започва на земята, защото не сме узнали 
изкуството на падането. Но да забравя за момент метафората и да ти 
разкажа в прав текст по какъв начин специалност „Социални дейности” 
подготвя своите бъдещи владетели на въздушното пространство (не се 
сдържах).

Стартът е покана за ориентиране в специалността. Всичко е твър-
де общо и в същото време твърде различно. Базовата подготовка за-
почва от първи курс – базова е, защото ти разкрива основните закони 
на социалната действителност, нейните субекти, институти, явления. 
Ако летейки, изгубиш усещането за гравитация, значи си се отдалечил 
от базата си, преминал си в друга действителност. Не съм сигурна оба-
че, че тя съществува или поне на този етап не мога да ти я опиша. Ка-
зано иначе, фундаменталната подготовка по социална работа включва 
дисциплини от областта на психологията, педагогиката, икономиката, 
правото, социологията, медицината, които очертават полето, в което 
ще се рееш. С всеки изминат курс, с всяко едно практическо упражнение 
ставаш все по-уверен в себе си или поне имаш някаква идея за какво иде 
реч, когато те попитат: „Вие какво точно учите в тази специалност?”. 
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Отговорът на този въпрос никога не може да бъде изчерпателен. Со-
циалната работа не е точна наука – тя е работа, действие, изправя се 
пред (и търси) относителността, променящото се, взаимосвързаното. 
Дори когато в края на втори курс ти се наложи да избереш профил, по кой-
то ще се специализираш, пак не можеш да се ограничиш в дефинициите, 
защото изборът е един, но възможностите – многобройни. Тук е мястото 
да спомена, че освен задължителната подготовка, специалността оси-
гурява „екипировка”... за летене. Става дума за избираемите дисциплини, 
които те зареждат с арсенал от информация и ценни съвети на старши 
пилоти. А, ако си от по-активните студенти, висшият авиационен флот 
е помислил и за теб – имаш карт-бланш да се включваш в различни дей-
ности, проекти, семинари, обучения, стажантски програми, създадени от 
централите на факултета.� Ако пък си от тези, които не могат да сто-
ят на едно място, защото умират от желание да полетят, авиационната 
колегия ще приеме и обмисли всяка твоя идея и ще те насърчи в опита 
си да полетиш. Даже ще се впусне заедно с теб, рамо до рамо (макар че 
твоето е малко по-ниско) в откриването на нови хоризонти. 

Вече си набрал достатъчно скорост. Имаш няколко успешни и не 
дотам успешни часове, прекарани във въздуха. Време е да излетиш, ус-
тремен, научил изкуството на падането. Не си прави илюзии обаче, че 
до тук спират тренировките. Всъщност, едва сега започват – тези, 
истинските. Разликата е, че отговорността е в пъти по-голяма, но 
не се страхувай: крилата ти са станали толкова силни, толкова до-
бре развити и изваяни, че можеш да понесеш точно толкова, колкото 
можеш да понесеш... +1.

� За повече информация виж: Център по професионално и кариерно развитие и Учебно-
научната лаборатория по експериментална и професионална педагогика; Център по 
образователни технологии; Център по гражданско образование – www.uni-sofia.bg => 
Факултет по Педагогика => Клубове, лаборатории, центрове към Факултета.
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Опит за летене
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Яна Добрева, 2 курс
Випуск 2014

Как би довършила, с няколко думи, изречението: 
„Аз съм.........” ?  
.....Човек, който желае да допринесе за промя-
ната на по-честен и по-креативен свят.
Кои са твоите три най-силни страни? 
Моите три най-силни страни са амбиция, 
справедливост, креативност.
Как специалността повлия за тяхното формира-
не, усъвършенстване?
Специалност „Социални дейности” бива ръко-
водена от преподаватели, които не просто 
оценяват, но и стимулират развитието на 
тези мои качества. Този стимул, подкрепен и от характера на изучава-
ната материя, а именно задълбочени познания в сферата на работата 
с хора, се превръщат в силен фактор за усъвършенстване на моите ка-
чества и най-вече на трите ми най-силни страни.
За теб професията социален работник е?
Призвание, което бива превръщано в професионално направление.
Кои са трите ключови думи, които описват специалността? 
Специлаността би могла да се характеризира най-общо като атрактив-
на, многоцветна и хуманна.
Кои са най-силните страни на специалност „СД”?
Като най-голямо предимство на специалност „Социални дейности” бих 
могла да отбележа факта, че се получава много богата обща култура, 
тъй като обхваща почти всички сфери на хуманитарните науки. Що се 
отнася до изучаването на тази специалност в СУ, това което най-много 
ме впечатли е възможността за установяване на контакт с преподава-
телите, които са отворени за помощ и сътрудничесвто със студенти-
те. Тези силни страни на специалността стимулират у мен активност 
и желание за развитие, което би могло да се отбележи като още една 
силна страна, тъй като един от смислите на всяка специалност е имен-
но стимулиране усъвършенстването на студентите, които я изучават.
Какво още би добавила към обучението си?
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Към обучението си бих добавила Юридическо образование и възможност 
за повече практична и извънакадемична дейност.
Трите причини, заради които би станала рано сутрин и отишла на лекции 
са: 
Предстои ми лекция по любим предмет; академичната среда и общува-
нето с колегите ми е една приятна алтернатива пред самотното сто-
ене вкъщи; държа на това лично да присъствам на лекциите, тъй като 
е възможност да науча нещо повече, сама да чуя и разбера позицията на 
лектора, което спомага личното ми развитие и улеснява подготовката 
за изпит.
Защо избра именно профил „Социална работа в сферата на трудовата зае-
тост”? 
Изборът на профил ми предстои, но възнамерявам да избера именно „Со-
циална работа в сферата на трудовата заетост”, тъй като това е про-
фесионалното направление, в което мисля, че бих могла да развия най-до-
бре потенциала си и което би ми било най-интересно, и най-полезно. По 
време на лятната си практика след 1 курс, в Дирекция Човешки ресурси 
към фирма, се убедих, че този профил би бил най-подходящ за мен, тъй 
като ми е интересно да анализирам хората, да им помагам да усъвър-
шенстват своите професионални качества. Като добавка към това съм 
забелязала, че дори в неформалното си общуване в приятелски кръг се 
стремя да стимулирам хората към самоусъвършенстване, да им давам 
съвети за професионално развитие, да наблюдавам техните качества 
и това къде най-добре биха ги изявили. Тези мои страни, както и моята 
взискателност към работата биха били добра комбинация за работа в 
сферата на трудовата заетост, така че да мога да съм полезна и на 
двете страни (най-често това са работодател и служител).
Как си представяш своето професионално развитие след завършването на 
специалността?
Въпреки трудностите за професионално ориентиране, които нашата 
държава създава, се надявам на лично развитие в сферата на Човешките 
ресурси и по-точно в подбор на персонал, създаване на условия за придо-
биване на нови и усъвършенстване на стари качества, както и консул-
тиране за професионално развитие.
За теб преподавателите в университета са? 
Мога да отговоря на този въпрос частично, тъй като съм имала среща с 
малка част от тях. От своите наблюдения мога да определя преподавате-
лите като различни Личности, всяка от които със съвършенно свои методи 
за преподаване, което често обърква по-малко мотивираните студенти. 
Всеки един преподавател е различен свят, от когото могат да бъдат по-
черпени не само знания по дадения предмет, но и личният опит на интели-
гентни хора. За да се осъществи този обмен на информация, която да бъде 
полезна и за студентите, и да носи удовлетворение на преподавателите, 
са необходими повече услия и от двете страни за намиране на общ език.
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Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканена да отправиш обръщение към тях. Какво би им казала?
На първокурсниците бих казала, че като начало съм наясно с факта, че 
огромна част от тях са записали да изучават тази специалност със 
свити сърца и скептично отношение към това, което им предстои и 
дори към факултета, в когото се намира специалността. Въпреки това 
бих ги посъветвала да не затварят очите си и да отворят сетивата си, 
за да усетят „магията” на тази професионална сфера.  Никой не изисква 
от тях да се грижат за възрастни хора или да работят в домове за деца, 
лишени от родителска грижа, стига те самите да не го искат. Необхо-
димо е да се сблъскаш и с тази страна на живота, дори ако ще само, за да 
оцениш това, което имаш и да проявиш желание да помогнеш с каквото 
можеш (и професионално). Според мен е много важно да се разбере, че со-
циалната работа не се изчерпва само с клишираната представа за нея, 
която поясних по-горе.
Специалност „Социални дейности” предлага много по-богато развитие в 
много направления на професионалната работа. Прекрасно е това, че получа-
ваш поглед над различни сфери на живота и значително повишаваш общата 
си култура, разширява се и погледът ти за света. Но всичко това се случва 
ако имаш желание, проявиш повече упоритост и си способен да пренебрег-
неш понякога себе си, за да разбереш човека отсреща, който иска да те научи 
на нещо.
Често човек си задава въпроса: „Защо трябва да уча този предмет, след 
като той няма никаква връзка с това, което си предствям, че тази спе-
циалност трябва да ми даде?!”. И често студентите се убеждават, че 
това наистина е така. Въпреки това всеки един предмет, колкото и от-
далечен или несъдържателен да изглежда, той винаги би могъл да доне-
се нещо на изучаващия го. Такава полза е например възможността да 
възпиташ себе си да направиш нещо, което не искаш, но „трябва”, тъй 
като в живота не всичко е както го искаме и често е защото така ни го 
налага обществото, в което искаме да живеем. 
Ако студентите искат да развиват себе си, да усъвършенстват по някакъв 
положителен начин качествата си, трябва да са готови за сблъсъка с „не-
приятни” преподаватели и с „безсмислени” предмети. Ако тези студенти по-
ложат усилие в това да пренебрегнат тези си бариери биха открили често 
смисъл в изучаваното и вътрешно удовлетворение от постигнатите резул-
тати, „въпреки себе си”.
Специалността предлага и задоволително много предмети и преподава-
тели, които с лекота те карат да желаеш да научиш повече, да се отне-
сеш с уважение към материята, да поемеш самоинициатива за намиране 
на допълнителна информация. Най-хубавото е, че независимо от това, с 
какво ще се захванеш в бъдеще, голяма част от изучаваното би ти било 
полезно във всяка една сфера от живота, дори и в личния.
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Накратко: специалност „Социални дейности” предлага от всичко, но 
ти преценяваш дали да бъде по малко или по много – както „безсмис-
лени” предмети и „неразбираеми” преподаватели, така и много инте-
ресни неща за изучаване и среща с Личности, от които можеш да 
почерпиш нещо различно, да „откраднеш” опит и знание за себе си, 
които биват не само полезни, но и изключително интересни. Тук идва 
въпросът за това дали имаш желание – ако искаш да направиш нещо 
повече за себе си, отвори сетивата си и се опитай да почерпиш въз-
можно най-много, защото възможността е налице, но не винаги при-
съства и самоинициативата. Ако си попаднал в тази специалност 
със скептизъм и нямаш волята и желанието да пренебрегнеш себе си, 
недей да пречиш на тези, които са различни от теб в това отноше-
ние, не ги обвинявай за това им различие. В този случай е по-добре да 
насочиш енергията и услията си в това да откриеш своето място, 
където ще се чувстваш най-добре. А по-време на своето търсене, 
тази специалност би могла да ти бъде отново полезна и насочваща, 
заради нейното многообразие, пъстрота и възможност за поглед над 
различни сфери от живота.

Елена Владимирова, 2 курс
Випуск 2014

Как би довършила, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм.........” ?
Аз съм амбициозна, борбена, емоционална,коректна, 
обичам иновациите.
Кои са твоите три най-силни страни? 
Постаявйки целите си, не се отказвам от тях, ви-
наги довършвам започнатите начинания,уважавам 
желанията и мненията на другите.
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъ-
вършенстване? 
През годината прекарана в университета научих, че понякога целите се по-
стигат по трудно от първоначалния замисъл и това ми помогна да се науча 
да приемам загубите, но и да продължавам да се боря за победите. Разбрах 
също, че винаги е възможно да получиш и да дадеш повече в дадена област. 
Чрез многобройните места които посетих, успях да погледна живота и 
от друг ъгъл, да разбера че всеки има нужда от подкрепа, помощ и раз-
биране.
За теб професията социален работник е?
Динамична, трудна, изключително отговорна имайки предвид цената 
която е заложена. Професията социален работник може и трябва да се 
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развива, обогатява от различни европейски модели. Същевременно в 
България е нискозаплатена, съчетана с голямата отговорност и нато-
варване. 
Кои са най-силните страни на специалност „СД”?  
В периода на обучение се провеждат практики от различно естество, което 
дава възможност да се разгледат,преценят и видят разнообразните обла-
сти от социалната и обществената сфера. По този начин всеки студент 
от сп.”СД” може да открие или заложбите си и реализацията си за напред. 
Получават се фундаментални и широко обхватни знания от медицината,  
психологията, социологията и педагогиката.Социални дейности и нужда 
от социални работници има и ще има , поради тази причина специал-
ността  дава след завършване широк обсег на работа.
Какво още би добавила към обучението си?
Обучение по чужд език,също така възможност за наблюдение на реазли-
зирането на различни проекти.
Трите причини, заради които би станала рано сутрин и отишла на лекции 
са:
Получавам богати знания, същевременно не искам да пропускам нищо от 
преподавания материал и по време на лекции се преподават и други ин-
тересни факти, които ако не съм там, няма да науча. Благодарение на 
добрите лектори, усвоявам материала по лесно, когато ми е бил препо-
даден в аудитория и добивам по ясна представа, не само ако го чета.
Защо избра именно профил „Социална работа в сферата на трудовата зае-
тост”?   
Към момента не съм го избрала все още, но имам такова намерение, за-
щото с оглед на социалната обстановка в България, смятам че е необхо-
димо да се постигне едно по високо и устойчиво равнище на трудовата 
заетост и да се осигури възможност за работа на всеки желаещ. Това 
може да се постигне чрез добри специалисти и работа с различни чуж-
дестранни проекти и аз искам да бъда част от тази развиваща се сис-
тема на трудовата заетост.    
Как си представяш своето професионално развитие след завършването на 
специалността?
Натрупвайки знания и умения в сферата на психологията, социологията и 
упавлението на персонал, имам желание да запиша магистратура УЧР и 
да се реализирам в сферата на човешките ресурси. За мен тази сфера е 
най – желаната, поради причината, че дава възможност за просперитет, 
възможност за търсене и намиране на професионалната реализация на 
различните хора.
За теб преподавателите в университета са?  
Квалифицирани,професионалисти,мотивирани и даващи възможности за 
усвояване не само на учебния материал, но и на странични факти, свър-
зани пряко или непряко със специалността и професионалното развитие 
на студентите.
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Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканена да отправиш обръщение към тях. Какво би им казала? 
Бих им казала, че ги поздравявам с направения избор. Софийски уни-
верситет е университет с традиции , доказал и изградил своето ре-
номе с годините. Специалностите от ФП са перспективни и даващи 
възможност за многостранна реализация. СД е нова специалност да-
ваща богати знания и перспективи за реализация. Във всеки  случай с 
времето тя все повече ще се утвърждава и развива, и именно те са 
тези които ще имат възможността да изградят , продължат и усъ-
вършенстват обучението и социалната сфера в обществото.

Ивелина Василева, 2 курс
Випуск 2014

Как би довършила, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм.........” ?
Аз съм Ивелина, студентка втори курс, специал-
ност Социални дейности. Млад и енергичен човек, 
все още търсещ мястото си в света.
Кои са твоите три най-силни страни? 
Комуникативност, съпричастност и ентусиазъм
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъвършенстване? 
Специалността е до голяма степен в сферата на човешкото подпома-
гане по различни начини, което изисква и е свързано с възможността на 
работещия да открие проблема, да търси решение и да разбира как се 
чувства човекът от другата страна. 
За теб професията социален работник е?
Социалният работник е свързващото звено между хората изпаднали в 
някакъв вид трудност с институцията, способна да им помогне. Това не 
означава, че той не работи по проблема, напротив той е първият човек, 
който се запознава със същността му и го разисква.
Кои са трите ключови думи, които описват специалността?
Хуманност, подпомагане и инициатива
Кои са най-силните страни на специалност „СД”?  
Развива едно много широко ниво на обща култура, а от друга страна ни 
запознава в детайли с материал, който занапред би ни бил от голяма 
полза в тази сфера, но и в личния ни живот
Какво още би добавила към обучението си?
Бих разширила още повече кръгозора си в сферата, в която реша да се 
специализирам, а защо не и да добавя нещо различно, от друга, което ще 
има положителен принос.
Трите причини, заради които би станала рано сутрин и отишла на лекции са:
Преподавателят,  материалът и интересна лекция 
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Защо избра именно профил „Социална работа в сферата на трудовата зае-
тост”?   
Още не съм, но бих го направила, защото имам наблюдения колко е труд-
но за хората на намерят работа, която не просто да плаща сметките, а 
и да ги удовлетворява и допълва, от което всъщност зависи качеството 
на изпълнението ѝ.    
Как си представяш своето професионално развитие след завършването на 
специалността?
Още не мога да си го представя напълно, защото едва започвам втори 
курс и докато завърша ще има доста промени, надявам се, но вярвам, че 
професионалното ми развитие ще бъде водено от специалността и ако 
не,  то ще бъда способна да прилагам наученото там, където съм решила 
да се развивам.
За теб преподавателите в университета са?  
Хората, които ни помагат да се изградим като индивиди, нашите „спа-
ринг партньори”, както казваше дори един от тях и тези, към които мо-
жем свободно да се обърнем при затруднение и нужда. 
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканена да отправиш обръщение към тях. Какво би им казала? 
Бих им казала да гледат по-отворено и позитивно към специалност-
та, която сами ще разберат им дава големи възможности за в бъде-
ще, да се наслаждават на следването си и на студентския си живот. 
Да търсят себе си в различните сфери и когато се открият да запо-
чнат да се развиват и да еволюират професионално. Но най-важното 
да преследват смело мечтите си!

Биляна Бойчева, 3 курс
Випуск 2012
Профил „Социална работа в сферата на тру-
довата заетост”

Как би довършила, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм.........” ?  
Аз съм щастлив човек!
Кои са твоите три най-силни страни? 
Креативност, амбициозност, позитивизъм
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъ-
вършенстване? 
Специалността „Социални дейности” спомага за развитие на лично-
стните качества, дава поле за изразяване на лично мнение и идеи, както 
и спомага за формиране на професионални умения.     
За теб професията социален работник е?
Социален работник е професия, свързана с отговорно поведение, ангажи-
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раност и интерес към общността. 
Кои са трите ключови думи, които описват специалността? 
Информативност, практика, възможност
Кои са най-силните страни на специалност „СД”?
Предоставя информация от различни професионални и научни сфери; 
включва екип, съставен от едни най-добрите специалисти в България; 
дава възможността да реализираш знанията си на практика
Какво още би добавила към обучението си?
Организирането на повече семинари, обучения и открити лекции, както 
и предоставянето на набор от възможности за участие в проекти, ста-
жантски програми и инициативи.
Трите причини, заради които би станала рано сутрин и отишла на лекции 
са:
Възможността да получиш знания от специалисти в областта на соци-
алната работа, предоставена по достатъчно атрактивен и привлека-
телен за студентите начин.
Защо избра именно профил „Трудова заетост”? 
Защото се доближава най-много до обхвата на моите интереси.
Как си представяш своето професионално развитие след завършването на 
специалността?
Специалността „Социални дейности” дава широко поле от възможности 
за професионално реализиране в различни сфери от обществената дей-
ност. Положително е това, че можеш да избереш това, което е най-ин-
тересно и близко до теб и твоите амбиции.
За теб преподавателите в университета са? 
Екип от професионалисти, готови да предадат на своите студентите 
знания, умения и практически опит.
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканена да отправиш обръщение към тях. Какво би им казала?
Бъдете активни, търсещи и се стремете да „попиете” колкото се 
може повече от предоставената ви информация и осигурените въз-
можности. Успех!

Анастасия, 3 курс
Випуск 2012
Профил „Социална работа в сферата на трудо-
вата заетост”

Как би довършила, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм.........” ? 
Аз съм оптимист и вярвам, че когато всички обединим 
сили ставаме непобедими.
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Кои са твоите три най-силни страни?
Емпатия, упоритост, богато въображение
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъвършенстване?
Специалността ми помогна да преосмисля добротата като водещо ка-
чество, което е необходимо за всеки един от нас, за да може всички да 
живеем добър и щастлив живот заедно.
За теб професията социален работник е? 
За силни хора, които искат да помогнат на тези, които имат нужда да 
бъдат подкрепяни по един или друг начин.
Кои са трите ключови думи, които описват специалността? 
Доброта, съчувствие, упоритост;
Кои са най-силните страни на специалност „СД”? 
Работиш с хора; усъвършенстване на умението да разбираш околните; 
придобиване на умения за разрешаване на различни казуси.
Какво още би добавила към обучението си? 
По-голяма възможност за прфесионална реализация.
Трите причини, заради които би станала рано сутрин и отишла на лекции 
са:
Добър преподавател; интересна дисциплина, съвест 
Защо избра именно профил „социална работа в сферата на трудовата зае-
тост”?
Честно казано избрах профила СР в сферата на трудовата заетост, за-
щото ми е най-интересен и мисля, че в другите профили няма да успея да 
се справя толкова добре.
Как си представяш своето професионално развитие след завършването на 
специалността?
Плановете ми са да продължа обучението и професионалното си разви-
тие в съвсем различна посока.
За теб преподавателите в университета са?
Отзивчиви, отворени към нови идеи и много добри професионалисти.
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканена да отправиш обръщение към тях. Какво би им казала?
Професията на социален работник е тежка и в повечето случаи не е мно-
го добре платена, но обучението по тази специалност ни дава един по-
добър поглед върху света и най-вече хората около нас.  Дава ни информа-
ция и ни запознава с хора, с които може би никога не бихме говорили, а в 
крайна сметка тези разговори се оказват не толкова страшни, колкото 
си го мислим.
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Боян Тончев, 4 курс
Випуск 2011
Профил: Социална работа с деца и семейства

Как би довършил, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм..........” ?  
Аз съм човек, желаещ да постигне неща от които да е 
доволен и с които да се гордее.
Кои са твоите три най-силни страни? 
Анализаторска способност, емпатийност, рационално 
мислене и способност за адекватна оценка.
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъвършенстване?
Влиянието върху изброените по-горе характеристики се дължи на ком-
плексния характер на специалността. Идеята на тази специалност е 
да провокира социално и личностно благополучие, както на обществото 
като цяло, така и на отделните негови членове. Специалистите в тази 
сфера се обучават да познават и открояват индивидуални и общест-
вени характеристики, да ги анализират и използват за оптимизиране 
на индивидуалното и обществено функциониране. Мултиспектърната 
подготовка в редица психологически, педагогически, юридически  и соци-
ални дисциплини дава възможност на бъдещите специалисти да изучат 
и разберат механизмите, по които работи обществото и отделната 
личност. За да стане това, специалистът първо разкрива механизмите 
на работа на своя организъм и психика. Изучаваните дисциплини затвър-
диха и обосноваха някои мои предишни хипотези за себепознанието. На 
следващо място те дадоха яснота  на неща, които преди това бяха само 
явление без обяснение. 
За теб професията социален работник е?
Солиден background и подготовка, даваща възможност и компетенции за 
реализация във всяка сфера изискваща активна работа с хора!
Кои са трите ключови думи, които описват специалността? 
Психологическа, преспективна, подпомагаща
Кои са най-силните страни на специалност „СД”?
Подготвя специалисти със солидна психологическа подготовка; ком-
плекс от психологически и социални дисциплини; широко разгърната  и 
ориентирана към множество ракурси на обществения живот. Подготвя 
социално необходими кадри, независимо от динамиката на обществото; 
дава възможност за социално адаптиране и себепознание.
Какво още би добавил към обучението си?
Смятам, че подбора на възможните за изучаване дисциплини е изчерпа-
телен и осигурява необходимата подготовка на младите специалисти. 
Като други аспекти в моят образователен процес бих добавил магис-
търска степен, която да ми даде по-тясно специализирана подготовка в 
избраното от мен поле за реализация.
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Трите причини, заради които би станал рано сутрин и отишъл на лекции са:
Интерес към материала, който ще се разглежда в лекционния курс; спо-
собността на преподавателя да спечели аудиторията; чрез присъстви-
ето материала и проблематиката се усвояват по-лесно и се запазват в 
съзнанието.
Защо избра именно профил „Социална работа с деца и семейства”? 
Изборът ми бе провокиран от желанието да подпомагам на лица жертви 
на насилие и този профил ми дава необходимата подготовка. 
Как си представяш своето професионално развитие след завършването на 
специалността?
Моето предпочитание е да се осланям и да работя с факти и потвърдени 
хипотези, менталните конструкции, като представата в случая е по-
скоро в полето на непотвърдените хипотези (тъй като всичко е твърде 
относително). Поради тази причина, на този етап ще се въздържа от 
изграждане на представи.
За теб преподавателите в университета са?
АВТОРИТЕТИ
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканен да отправиш обръщение към тях. Какво би им казал?
Уважаеми колеги, добре дошли в коларите на най-престижното българ-
ско висше учебно заведение. От този ден вие сте студенти във Факул-
тета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Независимо коя от 
трите специалности  сте избрали, не се съмнявайте, че сте направили 
правилния избор. През следващите четири или повече години ще имате 
възможността да избирате из между редица дисциплини в зависимост 
от целите и желанията ви. Ще получите широк диапазон от знания и 
ще придобиете редица лични и професионални умения. От тук нататък 
имате възможността сами да начертаете и изградите своята лична и 
професионална парадигма. Преподавателите ще ви предоставят изчер-
пателна информация и знания по различните  типове  проблематика.  Вие 
ще имате възможност да избирате онези аспекти на познанието, които 
се доближават до личните ви интереси и нагласи. Поздравления за избо-
ра, който сте направили, ставайки наши студенти. Пожелавам ви успех  
в процеса на следване и нека всеки изгради себе си като млад и мотиви-
ран специалист в сферата на социалните и педагогически науки.
Успех на всички!
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Емилия Енева, 4 курс
Випуск 2011
Профил: Социална работа с деца и семейства

Как би довършила, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм.........” ?
Аз съм просто човек, уважаващ правата на хората и 
готов да им помага при решаването на проблемите 
им.
Кои са твоите три най-силни страни?
Търпеливост, силна воля и вяра в собствените си сили и в това, че няма 
невъзможни неща.
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъвършенстване?  
Когато се срещнеш с хора, чиито мечти и надежди са се изпарили, осъз-
наваш, че можеш и трябва да дадеш всичко от себе си, за да им помог-
неш.
За теб професията социален работник е?
За мен по-скоро е призвание, не професия. Всеизвестен факт е, че на 
този етап в България това е „най-неблагодарната” (разбирай най-ниско-
платената) професия. Или си, или не си „социален работник”. Смятам, че 
това ти идва от вътре и не се учи от лекциите.
Кои са трите ключови думи, които описват специалността? 
Проблем – Помощ – Решение. Грубо казано, но всъщност това описва най-
добре мястото на тази специалност в България.
Кои са най-силните страни на специалност „СД”?
Най-силните страни на нашата специалност, според мен, са мотивация-
та да помагаме на хората в неравностойно положение да подобрят своя 
социален статус, удовлетвореността от постигнатите резултати, 
преминаването към алтернативни форми на социални услуги, съобразени 
с потребностите на хората.
Какво още би добавила към обучението си?
Бих добавила повече работа на терен, срещи с работещи в тази сфе-
ра и свободни дискусии между студенти и преподаватели. Предпочи-
там да мисля за полезни и практични неща, отколкото да чета слож-
ни философски книги.
Трите причини, заради които би станала рано сутрин и отишла на лекции 
са: 
Бих станала рано сутринта за лекции заради преподавател, чиито под-
ход на работа ми е интересен и ме амбицира да посещавам редовно лек-
циите. Бих отишла, ако има среща с външен преподавател. И разбира се 
– бих отишла по задължение, просто защото трябва да съм там!
Защо избра именно профил „Социална работа с деца и семейства”? 
Първо защото обичам децата. Те са неподправени, истински! Много по-
рядко крият себе си зад маски. Те крият там своите страхове и про-
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блеми, но не и себе си. В днешното забързано ежедневие си е щастие, 
когато видиш усмихнат човек на улицата, всички бързат, изнервени са, 
мислят за проблемите си. А децата могат да се радват и на най-дребни-
те неща. На второ място, защото те са най-уязвимата група от обще-
ството. Децата зависят изцяло от поведението, отношението и вни-
манието на възрастните, каквито и проблеми да имат, в основата им 
стоят възрастните. Именно те трябва да им помогнат да се изградят 
като личности и да поемат живота си в свои ръце. 
Как си представяш своето професионално развитие след завършването на 
специалността?
Все още не бих могла да си представя професионалното си развитие, 
тъй като за мен е твърде рано. Първо искам да завърша желаната ма-
гистратура и едва тогава ще стане възможно всичко в мен да заработи 
за моите собствени интереси и за интересите на тези, за които рабо-
тя. Но със сигурност бих искала да се занимавам с деца.
За теб преподавателите в университета са? 
Преподавателите в университета са като монета – винаги има две 
страни. От едната страна са преподавателите, четящи лекциите си 
от вече пожълтели изпокъсани хартийки, а от другата – тези, които се 
опитват да въведат нещо иновационно в системата на университета. 
Много време трябва да мине, за да започнем да се обучаваме по „евро-
пейски”. 
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканена да отправиш обръщение към тях. Какво би им казала?
Едно единствено нещо – Не съжалявайте, че сте попаднали тук! След 
време, когато и ако изобщо преоткрият себе си в тази специалност, 
сами ще осъзнаят защо съм го казала. Аз също не бях очарована, че 
ще уча това, но след всяка изминала година осъзнавах, че това наис-
тина ме интересува, че има какво да получа от това образование и 
какво да дам в тази сфера. Сега вече смятам, че случайни неща няма!

Нели Ангелова, 4 курс
Випуск 2011
Профил: Социална работа в сферата на тру-
довата заетост

Как би довършила, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм….....” ?  
Аз съм личност, която чрез избора си да изучава 
специалност Социални дейности, успя да развие 
усещането си за доброто в хората и желанието за 
развитие.
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Кои са твоите три най-силни страни?
Вяра в доброто, добри  комуникативни умения, упоритост.
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъвършенстване?
Предостави ми възможност да се запозная с нови гледни точки и чужд 
професионален опит. Чрез екипната работа по различни проекти се на-
учих да взаимодействам със своите колеги по начин, чрез който да по-
стигнем съгласие и ефективност при съвместната ни работа; срещите 
с различни хора и техните проблеми по време на практиките, за да видя 
потенциала, който всяка една  личност притежава, за да преодолее опре-
делени трудности в живота си.
За теб професията социален работник е?
Професията социален работник е философия и начин на мислене, които 
засягат не само професионалната сфера на живота. Решението да се 
развиваш в тази област е решение да се изградиш като толерантна лич-
ност, която открива добрите страни у хората, които го заобикалят; 
личност, стремяща се въпреки проблемите и трудностите да постигне 
максималното както в своя личен живот, така и при работата си с кли-
енти. 
Кои са трите ключови думи, които описват специалността?
Възможност, упоритост, взаимодействие;
Кои са най-силните страни на специалност „СД”?
Като програма за обучение специалността  включва изучаването на 
разнообразни дисциплини. Тя не ограничава своите студенти в една те-
матика, а им предоставя възможността да изучават различни видове 
психология, педагогика, социология и други. По този начин се стимули-
ра мисловната дейност, пречупена през призмата на различни гледни 
точки. Интересното е, че всяка изучавана дисциплина е малка част от 
нашата професия. Студентите имат възможността да се запознаят с 
различни методики и техники на работа и сами да изберат, какво биха 
„откраднали” в своята бъдеща професионална дейност.
Какво още би добавила към обучението си?
Практиката е основата на всяка специалност. Теоритичните познания 
без практическо приложение остават просто интересни теории и думи. 
Повечето практики, заложени в учебния план, биха дали на студентите 
възможността постепенно да навлязат практически в сферата на соци-
алната дейност. 

Като завършващ студент бих благодарила на гл.ас. Богданова за 
нейната индивидуална инициатива и организацията на повече прак-
тическа дейност по време на обучението ни.
Трите причини, заради които би станала рано сутрин и отишла на лекции 
са: 
На първо място е дисциплина, която истински провокира интересът ми. 
Много често отговорността да се провокира интереса на студента е 
основно на преподавателя. Ако лекцията е структурирана като диску-
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сия, обучителни игри, включва повече нагледни материали, позволява об-
мен на опит с преподавателя, това е гаранция, че сутрин ще чуя ранното 
звънене на часовника. 
Защо избра именно профил „Социална работа в сферата на трудовата зае-
тост”?
Безработицата е сериозен социален и икономически проблем в нашата 
страна. Причините за нея най-често се коренят в състоянието на паза-
ра на труда, но също така и в неподходящия избор на професия и липсата 
на ефективна система за професионално консултиране и ориентиране. 
Профилът „Трудова заетост” дава един нов поглед върху методите за 
противодействие на този проблем. Тази сфера ми предоставя възмож-
ност да опозная психологията на безработния; на детето,  което проя-
вява своите интереси и таланти в най-ранна възраст; на бъдещия сту-
дент, който трябва да направи своя професионален избор.
Как си представяш своето професионално развитие след завършването на 
специалността?
Без значение дали ще имам възможността да работя  в сферата на со-
циалните дейности, ще се стремя бъдещата ми работа да е свързана с 
непрекъсната комуникация и взаимодействие с хора. Начинът на препо-
даване в тази специалност успява да изгради у студентите добри ко-
муникативни и организационни умения, както и умения заработа в екип, 
които дават предимство на кандидатите за всяка една професия.
За теб преподавателите в университета са?
Личности с изключително богат професионален опит, които се стремя-
та да предадат наученото не само от книгите, но и от професионални-
те и житейски ситуации, с които са се сблъсквали. За щастие в нашия 
факултет се срещат все повече преподаватели, които осъществяват 
този процес не само под формата на урок, но са готови да разчупят 
стандарта и да предизвикат желание и стремеж у студентите си да 
продължат да се развиват в тази сфера.
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканена да отправиш обръщение към тях. Какво би им казала?
Скъпи първокурсници,
Предстоят ви най-вълнуващите години, в които ще имате възмож-
ност да преоткриете себе си и своите стремежи. Без значение дали 
случайно сте попаднали в този курс или не, специалността ще ви оси-
гури среща с безброй талантливи професионалисти, които ще дадат 
всичко от себе си за да ви мотивират и провокират. Това ще бъде 
времето, в което ще се сблъскате с реалните социални проблеми на 
нашето общество и ще осъзнаете, че вие можете да допринесете с 
частичка от себе си за тяхното решение.
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Кристина Горялова, 4 курс
Випуск 2011
Профил „Социална работа в сферата на тру-
довата заетост”

Как би довършила, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм.........” ?  
Усмихната, амбициозна, упорита... 
Кои са твоите три най-силни страни? 
Гледам на живота оптимистично, опитвайки се ви-
наги да открия добрата страна на нещата. Вярвам 
в себе си и в хората. Упорито преследвам мечтите 
си.
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъвършенстване? 
Наученото през тези години промени в голяма степен начина ми на въз-
приемане на света около мен, показвайки го през един различен ъгъл. По-
могна ми да се замисля и да осъзная много неща както за мен самата, 
така и за хората около мен. Помогна ми да повярвам в способностите си, 
като ми даде възможност да ги развия.       
За теб професията социален работник е?
Това е една от най-хуманитарните професии, която е създадена за да 
помага на хората, да се бори за тяхното благополучиние и развитие. 
Кои са трите ключови думи, които описват специалността?
Не мисля, че бих могла да я опиша само с три думи... 
Кои са най-силните страни на специалност „СД”?
Една от тях е мултидисциплинарния характер на специалността. Тя пре-
плита в себе си знания от психологията, педагогиката, социологията, 
анатомията, правото... Като друга силна страна на нашата специал-
ност бих посочила преподавателите, благодарение на които обучението 
се обогатява и подобрява. 
Какво още би добавила към обучението си?
Според мен то трябва да включва и езиково обучение, което не само ще 
помогне на студентите за тяхната бъдеща реализация, но ще повиши и 
качеството на самото обучение в Университета, позволявайки достъп 
до повече и по-съвременна информация. 
Трите причини, заради които би станала рано сутрин и отишла на лекции 
са: 
Мисля, че първата е свързана със самата дисциплина. Възможността да 
избираме кои курсове да посещаваме дава шанс да учим това, което ни 
е интересно. Като втора причина със сигурност бих посочила лектора, 
защото от него зависи как ще бъде предоставена информацията и до 
каква степен ще се ангажираш с курса. Третата е, че сме студенти и 
присъствието на лекции и упражнения в Университета е задължително. 
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Защо избра именно профил „Социална работа в сферата на трудовата зае-
тост”? 
Харесват ми възможностите, които ми дава този профил.
Как си представяш своето професионално развитие след завършването на 
специалността?
Искам да работя в сферата на управление на човешките ресурси, като 
смятам да продължа образованието си в тази област и след бакалавър-
ска степен.
За теб преподавателите в университета са? 
...Tвърде различни, за да ги поставя под общ знаменател.
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканена да отправиш обръщение към тях. Какво би им казала?
Да бъдат търпеливи, за да намерят мястото си в тази специалност. 
Да бъдат смели, за да се изправят пред нейните предизвикателства.

Милена Велковска, 4 курс
Випсук 2011
Профил „Клинична социална работа”

Как би довършила, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм.........” ?
Амбициозна, упорита, обичам предизвикателствата  
Кои са твоите три най-силни страни? 
Търпение, упоритост, толерантност
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъ-
вършенстване?           
Най-вече чрез различните хора и ситуации, с които се сблъсках особено 
по време на летните практикуми.
За теб професията социален работник е?
Мисия; призвание; за съжаление без авторитет сред обществото 
Кои са трите ключови думи, които описват специалността? 
Разнообразие на учебните дисциплини; 
Кои са най-силните страни на специалност „СД”?
Интердисциплинарност
Какво още би добавила към обучението си?
Бих добавил повече работа „на терен” (практики), нови избираеми дис-
циплини (защо да не се попитат самите студенти какво биха искали да 
изучават и да се потърси подходящ преподавател) и бих поразместила 
учебния план (напр. ИКТСР да се изучава по-рано, а часовете по СР по 
проект да са повече). 
Трите причини, заради които би станала рано сутрин и отишла на лекции 
са: 
Сещам се само за две достатъчно основателни: 1. дисциплина, която ме 
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вълнува; 2. преподавател, който умее да поднесе материала така, че да 
заинтригува студентите.
Защо избра именно профил „Клинична социална работа”? 
Според мен този профил най-пълно разкрива същността на понятието 
„социална работа”. Привлече ме тясната връзка с психологията и въз-
можността за специализация в областта на психотерапията.
Как си представяш своето професионално развитие след завършването на 
специалността?
Нямам намерение да продължа с магистратура по СД. Както на всички 
ни е известно, трудовият пазар в момента е доста свит и поставя все 
по-големи изисквания пред търсещите работа. Освен това добре знам, 
че местата за реализация точно на клинични социални работници не са 
много, така че не си правя никакви илюзии. 
За теб преподавателите в университета са? 
Различни… Има такива, които се радвам, че съм срещнала и които са 
ми дали неща, важни за цял живот и други, от които има още какво да се 
желае…
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканена да отправиш обръщение към тях. Какво би им казала?
Скъпи колеги,
Най-напред искам да ви  пожелая успешна академична година!
Обръщам се специално към първокурсниците с поздравления за избо-
ра на тази специалност. Надявам се, че той не е бил случаен и вие 
осъзнавате отговорността, която поемате пред себе си и пред об-
ществото като бъдещи социални работници. Ако имате нужда от 
помощ или съвет, винаги можете да се обърнете към нас, студенти-
те от по-горен курс, както и към нашите преподаватели. И все пак 
ако някой не се чувства на мястото си във вече избраната специал-
ност, то нека да преосмисли избора си, най-напред заради себе си и 
след това заради другите.
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3
Полетелите

За тях полетът се оказа успешен – в различно време, 
по различни маршрути, но устремено и целенасочено.

Не те срещаме с тях, за да бъдеш като тях,  
а защото – все пак мисията е възможна!

Даниела Йорданова
Випуск: 2010
Специалист „Подбор на персонала”, Bulwork

Как би довършила, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм…”?   
Аз съм добър човек. 
Кои са твоите три най-силни страни? 
Хм... отговорна, изпълнителна,организирана.
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъвършенстване?
Определено се научих да съчетавам няколко неща едновременно и в край-
на сметка да се справям със заложените цели.           
Кое е първото, което ти идва на ум, когато чуеш „студент в специалност 
„Социални дейности”?
Бъдещ специалист ЧР
Кой е най-яркият ти спомен от следването?
Много са, може би първият изпит по История на социалната работа.
Кое беше най-трудното по време на обучението ти в специалността?
Определено неразбирането и закостенялото мислене на много препода-
ватели.
Ако зависеше от теб, какво още би включила в обучението си?
Изключително много практика и повече предмети в областта на ЧР.
Смяташ ли, че включването на студентите в различни дейности (проекти, 
семинари, обучения, стажантски програми) е предпоставка за реализация 
след завършване?
Най-искрено мога да кажа, че без съдействието на д-р Борисова и стажа 
в Менпауър нямаше да успея да се развия в областта на ЧР.
Какъв е пътят, който извървя до намиране на настоящата си работа? 
Стаж в Менпауър – 2 месеца, Стаж в Райфайзен банк – 4 месеца, Специ-
алист Подбор в Булуък
Какво от наученото в специалността ти помага в професионалното разви-
тие?
Всичко, научено по Подбор на персонала.
Кое е онова, заради което продължаваш да работиш и да се развиваш в тази 
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сфера?
Истинското удоволствие от това всеки ден да е различен, да срещам 
различни хора, да развивам аналитичното си мислене и преценката към 
другите...
За теб преподавателите в университета бяха? 
Повечето бяха с много закостеняло мислене, с риск да се повторя.
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканена да отправиш обръщение към тях. Какво би им казала?
Да запишат профил „Трудова заетост” и да ходят на стаж.

Димитрина Стамболиева
Випуск 2009
Специалист „Човешки ресурси” в Бюджетно 
мероприятие „Общински социални дейности 
и услуги” към Община Пазарджик

Как би довършила, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм…”?
Аз съм енергична, амбициозна и не се отказвам лес-
но!
Кои са твоите три най-силни страни? 
Компетентност, аналитичност и точност
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъвършенстване?
Особено за първата - повлия много. Развих и усъвършенствах начина си 
на мислене в тази прекрасна специалност.     
Кое е първото, което ти идва на ум, когато чуеш „студент в специалност 
„Социални дейности”?
Ученето, практиките, изпитите и колегите
Кой е най-яркият ти спомен от следването? 
Много са. Но най-вече лекциите при проф. Мерджанова и доц. Моника Бо-
гданова.
Кое беше най-трудното по време на обучението ти в специалността?
Трябваше да бързам много,за да успея навреме с всички задачи и задания
Ако зависеше от теб, какво още би включила в обучението си?
Качествени часове по английски език
Смяташ ли, че включването на студентите в различни дейности (проекти, 
семинари, обучения, стажантски програми) е предпоставка за реализация 
след завършване?
В голяма степен да. Това развива способностите, уменията, компетент-
ностите, но разбира се не е и гаранция за намиране на работа.
Какъв е пътят, който извървя до намиране на настоящата си работа? 
 Пътят не е много дълъг, защото завърших само преди година и още уча 
магистратура. Но трябва да си напорист, да се доказваш много в този 
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ужасен български свят, защото само дипломата не е достатъчна.
Какво от наученото в специалността ти помага в професионалното разви-
тие? 
О, това са много неща! Цялостните знания, които съм натрупала до мо-
мента спомагат за професионалното ми развитие и надграждане.
Кое е онова, заради което продължаваш да работиш и да се развиваш в тази 
сфера?
Желанието ми да се занимавам със социални дейности в областта на 
трудовата заетост - и по-точно човешки ресурси. Това е специалност с 
много потенциал и бъдещо развитие.
За теб преподавателите в университета бяха? 
Водачите, консултантите, благодарение на които намерих  пътя… към 
себе си.
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканена да отправиш обръщение към тях. Какво би им казала?
Използвайте всеки момент, всеки миг  от следването си, за да се 
развивате, за да бъдете активни и за да успеете! Не пропускайте 
нито една възможност или покана, предизвикателство, отправено 
ви от преподаватели или партньори за развитие и творческо учас-
тие. Бъдете инициативни! Слейте се със специалността така сякаш 
живеете в нея и се борите за нея! Тогава няма да ви е трудно и ще 
усещате,че живеете!

Лозана Янкова
Випуск 2009
Специалист „Човешки ресурси”, Практикер 
ЕООД

Как би довършила, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм.........”?   
Аз съм винаги търсеща повече.
Кои са твоите три най-силни страни? 
Търсеща справедливост, лоялна и толерантна
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъвършенстване?
Предимно чрез директния и индиректен опит, придобит при общуването 
с преподаватели-специалисти от толкова разнообразни сфери – педаго-
гика, психология, право и т.н. Това определено разшири кръгозора ми.       
Кое е първото, което ти идва на ум, когато чуеш „студент в специалност 
„Социални дейности”? 
Сродна душа. 
Кой е най-яркият ти спомен от следването?
Най-яркият ми спомен свързвам с житейските уроци, научени благодаре-
ние на преподаватели и колеги. 
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Кое беше най-трудното по време на обучението ти в специалността?
Преди и сега ми е най-трудно да се преборя с представата на много хора 
за студентите от специалност „Социални дейности”. Според мен те са 
умни, амбициозни и най-вече способни млади хора, докато общото очак-
ване е тъкмо противоположното.
Ако зависеше от теб, какво още би включила в обучението си?
Повече предмети по профила, повече задания, свързани с информационни 
технологии.
Смяташ ли, че включването на студентите в различни дейности (проекти, 
семинари, обучения, стажантски програми) е предпоставка за реализация 
след завършване?
Такива дейности са свързани с практическо прилагане на знанията и лич-
на инициатива от страна на студентите, което би им помогнало при 
профеионалната им реализация. Освен това, би подпомогнало избора им 
на посока за професионално развитие, тъй като имат възможност да 
видят в какво са добри и с какво им е интересно да се занимават.
Какъв е пътят, който извървя до намиране на настоящата си работа?
Кандидатствах на няколко места и избрах офертата, която най-точно 
отговаряше на идеята ми за желана работа. Макар в началото да не 
вършех това, което исках, не се отказах, докато не получих шанс за раз-
витие.
Какво от наученото в специалността ти помага в професионалното разви-
тие?
Знанията по предметите от профил Трудова заетост са наистина от 
полза.
Кое е онова, заради което продължаваш да работиш и да се развиваш в тази 
сфера?
Усещането, че допринасям с нещо за развитието на други хора.
За теб преподавателите в университета бяха?
Понякога обезкуражаващи, но в повечето случаи стимулиращи ме да се 
развивам.
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканена да отправиш обръщение към тях. Какво би им казала? 
Бих им казала, че им завиждам, защото им предстоят много хубави 4 
години. Да им се насладят и да не се се страхуват от бъдещето.
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Нина Щерева
Випуск 2009
Консултант „Човешки ресурси”, Bulwork

Как би довършила, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм.........”?   
......успешно реализирал се студент от специалност 
‘’Социални дейности’’
Кои са твоите три най-силни страни?
Отговорност, честност, упоритост 
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъ-
вършенстване?
Специалност ‘Социални дейности’ определено повлия в положителна на-
сока за тяхното развиване и усъвършенстване.           
Кое е първото, което ти идва на ум, когато чуеш „студент в специалност 
“Социални дейности”?
Солидна фундаментална подготовка и компетентност в областта на 
разнообразни социални проблеми на хората от различни възрасти.
Кой е най-яркият ти спомен от следването?
Награждаването ми от декана на факултета въз основа на отличния ус-
пех, постигнат по време на следването.
Кое беше най-трудното по време на обучението ти в специалността?
Не смятам, че имаше нещо, което да ми е било трудно по време на обуче-
нието. Може би понякога по-кратките срокове за подготовка на опреде-
лени материали за оценяване, тъй като вурху някои от тях се налага да 
се отдаде повече време и сериозно внимание.
Ако зависеше от теб, какво още би включила в обучението си?
Това, което бих направила е да увелича броя на практикумите, както и  да 
се организират повече срещи със специалисти в областта. Това, което 
бих включила освен това, е чуждоезиковото обучение, което да не е само 
в рамките на един семестър, а през целия ход на обучение. 
Смяташ ли, че включването на студентите в различни дейности (проекти, 
семинари, обучения, стажантски програми) е предпоставка за реализация 
след завършване?
Определено включването на студентите в разнообразни дейности, осо-
бено такива с практическа насоченост, даващи им възможността да 
упражняват на практика наученото по време на лекции и упражнения, 
е добра предпоставка за успешната им реализация след завършване, а 
дори и още по време на следването им в университета.
Какъв е пътят, който извървя до намиране на настоящата си работа? 
Настоящата си работа започнах в началото на трети курс от своето 
обучение – времето, в което започнах специализираната си подготов-
ка за социална работа в сферата на трудовата заетост. Нещата се 
развиха доста бързо, тъй като преди това теоретичната база, която 
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имах благодарение на обучението, а и практикумите/стажовете, до-
пълнително ми помогнаха да бъда назначена в организацията, в която в 
момента работя вече от 2 години. Това, което разбрах, че е помогнало 
освен всичко останало е и да си уверен в себе си и своите възможности, 
да можеш да убедиш работодателя в това, да не се отказваш дори след 
първия отрицателен отговор и най-вече търпеливост.
Какво от наученото в специалността ти помага в професионалното разви-
тие?
Считам, че всеки един от изучените предмети по време на обучението в 
университета в по-голяма или по-малка степен ми помага днес да се ре-
ализирам успешно в работата си. Наред с това всеки ден се сблъсквам с 
нещо ново, непознато, което допълнително ме кара да уча непрекъснато 
и допълвам, усъвършенствам получените знания.
Кое е онова, заради което продължаваш да работиш и да се развиваш в тази 
сфера?
Работата с много и различни хора, възможността непрестанно да уча 
нещо ново, динамиката.
За теб преподавателите в университета бяха? 
Специалисти в своята област, истински хора и приятели.
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканена да отправиш обръщение към тях. Какво би им казала?
Бих им казала кратко и ясно никога да не съжаляват, че са избрали да се 
запишат в тази специалност. Специалност ‘Социални дейности’ е сравни-
телно нова, но е перспективна и с богати възможности за професионално 
развитие и реализация. Социалните дейности винаги са представлявали 
интерес на науката и практиката. Специалността дава възможност на 
студента да научава нови и интересни неща, да се развива не само като 
бъдещ специалист и професионалист, но и като Човек.

Тони Хараланова
Випуск 2009
Социален работник, Институт по социални 
дейности и практики /ИСДП/

Как би довършила, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм.........”?   
Аз съм Тони и съм човек, който обича предизвика-
телствата и срещите с нови хора.
Кои са твоите три най-силни страни?
Амбициозност, толерантност и свежи идеи.
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъвършенстване?
Досега с различни и интересни преподаватели дава отражение за форми-
ране на качества у всяка личност.           
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Кое е първото, което ти идва на ум, когато чуеш „студент в специалност 
„Социални дейности”?
45 аудитория
Кой е най-яркият ти спомен от следването?
Изпитите в 1 курс.
Кое беше най-трудното по време на обучението ти в специалността?
Няма такова.
Ако зависеше от теб, какво още би включила в обучението си?
Още практика и предмети по избор.
Смяташ ли, че включването на студентите в различни дейности (проекти, 
семинари, обучения, стажантски програми) е предпоставка за реализация 
след завършване?
До известна степен да, защото това дава възможност студентите да 
се запознават с бъдещата си работа и хора в тази сфера.
Какъв е пътят, който извървя до намиране на настоящата си работа?
Намерих си я в интернет и ходих на интервю за работа (което изобщо 
не беше лесно).
Какво от наученото в специалността ти помага в професионалното разви-
тие?
Почти всичко.
Кое е онова, заради което продължаваш да работиш и да се развиваш в тази 
сфера?
Интерес към работата и все още силната мотивация, която имам
За теб преподавателите в университета бяха? 
Мога да кажа само хубави неща за тях, без да се опитвам да ги лаская. 
По-голямата част от тях са хора, с които можеш да си говориш и да 
научиш много неща. 
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканена да отправиш обръщение към тях. Какво би им казала? 
Уважаеми колеги, благодаря за това, че сте тук! Предстои една нова 
учебна година изпълнена с приятни преживявания и трудности! Поже-
лавам успех на всеки един от вас.

Траян Калнаков
Випуск 2009
Реализира идеята за социална работа в училище

Как би довършил, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм.........”?
Аз съм различен, инат. Обичам прахоляка, бетона и 
тиквите.
Кои са твоите три най-силни страни? 
Инат, трудолюбивост, наблюдателност
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Как специалността повлия за тяхното формиране, усъвършенстване? 
Инат – защото трябва да можеш да продължиш напред, дори когато сис-
темата не иска да продължиш; Трудолюбивост – колкото повече четеш, 
толкова повече имаш шанс да работиш, това което искаш; наблюдател-
ност – винаги трябва да си нащрек за институционалната динамика.
Кое е първото, което ти идва на ум, когато чуеш „студент в специалност 
„Социални дейности”?
Нещо модерно
Кой е най-яркият ти спомен от следването?
Оказа се, че администрацията на факултета е по-важна от студенти-
те.
Кое беше най-трудното по време на обучението ти в специалността?
Писането и защитаването на дипломната работа.
Ако зависеше от теб, какво още би включил в обучението си?
Психология, право и икономика, обучение по западни езици.
Смяташ ли, че включването на студентите в различни дейности (проекти, 
семинари, обучения, стажантски програми) е предпоставка за реализация 
след завършване?
Не само включване, студентите трябва сами да разработват такива 
проекти.
Какъв е пътят, който извървя до намиране на настоящата си работа? 
По-добре да не казвам
Какво от наученото в специалността ти помага в професионалното разви-
тие?
„Децата не се гушкат и целуват, кагато се работи с тях. Трябва да има 
дистанция”
Кое е онова, заради което продължаваш да работиш и да се развиваш в тази 
сфера?
Не съм си отговорил още на тоя въпрос
За теб преподавателите в университета бяха? 
Една част от тях продължават да ме подкрепят, което е страхотно. До 
сега всичко дължа на тази част от тях, които гледат на студента, като 
на човек, който може и да мисли.
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканен да отправиш обръщение към тях. Какво би им казал?
Ооо, не! Правил съм го няколко пъти... бях с една оранжева тениска ... 
Но сега не мисля, че мога да говоря на откриване на академичната 
година точно в 45 аудитория... Иначе бих посъветвал всеки първо-
курсник едно нещо – да си обещае, че няма да се отказва.
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Ася Александрова
Випуск 2009 (задочно обучение)
Специалист УЧР, „Балкански Център Дипло-
мат” ООД

Как би довършила, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм.........”?   
Аз съм Ася Александрова, специалист УЧР в „Балкан-
ски Център Дипломат”ООД.
Кои са твоите три най-силни страни? 
Трудно ми е да кажа, че са най-силните, но може би 
като три от силните ми страни определям целеу-
стремена, последователна, отговорна.
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъвършенстване?       
Даде ми възможност да ги реализирам на практика.   
Кое е първото, което ти идва на ум, когато чуеш „студент в специалност 
„Социални дейности”?
Може би е малко глупаво, но ще си призная, че това което в момента ми 
идва на ум, е коренно различно, от това, което си мислех, когато записах 
специалност „Социални Дейности”. Преди около шест години, когато бях 
в ролята на кандидат-студент пред мен стоеше изборът къде и какво да 
уча. За мястото без колебания знаех, че ще бъде СУ „Св. Климент Охрид-
ски”, но за специалността не мога да кажа, че тогава бях съвсем наясно 
с избора си. Желанието ми беше да запиша право, но освен него изброих 
всички специалности, които можех да кандидатсвам. Приеха ме специ-
алност „Социални дейности” и се записах с идеята да се прехвърля след 
първата година. Недостатъчната информираност, мога да кажа, че е 
била пречка тогава да проявя интерес към тази специалност.
Сега, когато имах възможността да извървя един не кратък път, преми-
навайки през дисциплини като „Подбор на персонала”, „Управление на пер-
сонала”, „Професионална квалификация и преквалификация”, мога да кажа, 
че имах възможността да намеря себе си. 
Кой е най-яркият ти спомен от следването?
И до днес си спомням с доста потробности преминатия практикум в 
„Корект Консулт България”ЕООД. Може би защото беше и едно от най-
трудните изпитания по време на следването. За мен това беше една 
стабилна основа за професионално развитие и сега определено си давам 
сметка, че е така. Благодарна съм на хората, които положиха немалко 
усилия, за да се реализира.
Кое беше най-трудното по време на обучението ти в специалността?
Без да искам вече отговорих на този въпрос. Практикумът в „Корект 
Консулт България”ЕООД, но за мен тази трудност беше възможност да 
си докажа максимата, че това, което не ме убива, ме прави по-силна. И 
ако днес съм по-уверена в това, което правя, то е защото знам как да 
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го правя, благодарение на знанията и опита, които получих по време на 
обучението ми.
Ако зависеше от теб, какво още би включила в обучението си?
Като мой собствен пропуск по-скоро отчитам недостатъчната подго-
товка  областа на икономиката. По време на следването имахме въз-
можност да изберем икономически ориентирана дисциплина, но аз не го 
направих и сега иконимиката ми „куца”. Моята препоръка е да залегне в 
план-програмата за обучение по специалността икономика като задъл-
жителна дисциплина.
Смяташ ли, че включването на студентите в различни дейности (проекти, 
семинари, обучения, стажантски програми) е предпоставка за реализация 
след завършване?
Убедена съм, че е така. Аз самата имах възможности за професионална 
реализация по време на преминатите практикуми, но тъй като не съм 
от София, а и нямах намерение да се местя, нещата не се получиха. Мои 
колеги, които преминаха стажантски програми и практикуми по време на 
следването и започнаха работа в същите организации. Практикумите 
са нашият шанс да се докажем като млади специалисти.
Какъв е пътят, който извървя до намиране на настоящата си работа? 
В началото на първи курс ми се наложи да започна работа. Нямах нито 
опит, нито образование и кандидатсвах по обява за офис организатор. 
Собствениците на фирмата, в която работя ми разрешаваха да отсъст-
вам по време на лекции. По този начин бяха запознати и с това, което 
уча. Когато проведох преддипломната си практика в отдел „Човешки ре-
сурси” в същата организация, имах възможността да покажа и какво мога 
– разработвах длъжностни характеристики, участвах в процедурите по 
подбор на персонал. Така собствениците видяха в мен бъдещия си специа-
лист УЧР и ме преназначиха на новата длъжност, която заемам и днес.
Какво от наученото в специалността ти помага в професионалното разви-
тие?
Нещата от преминатото обучение, които днес ми помагат в практи-
ката са много и ще ми е трудно да обхвана всичко. Ще започна с разра-
ботването на процедури за подбор на персонал и продължа с цялостната 
им реализация в настоящата ми практика. Разрабатваните програми за 
обучение са ми основа при планирането на вътрешнофирмените обучения 
и изготвянето на годишнияплан за обучение на персонала. Методиките, 
които сме използвали по време на обучението, са ми полезни приложения 
в настоящата работна среда и ми дават възможност да изследвам мо-
тивацията на персонала, удовлетвореността от работата и още зна-
чими за мен и организацията параметри.
Кое е онова, заради което продължаваш да работиш и да се развиваш в тази 
сфера?
Аз имах възможността да намеря себе си. Чувствам се на мястото си 
и имам нужда да споделям знанията и опита си, макар и малък, с хората, 
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около себе си. Непрекъснато съм изправена пред възможността да се 
доказвам и това ме мотивира да продължавам да се развивам и уча. 
За теб преподавателите в университета бяха? 
На първо място авторитети, пред които се прекланям. Понякога те са 
били и приятели, с които да се посъветвам и от които съм получавала 
подкрепа. Те не са били, ТЕ СА хората, на които дължа професионалната 
си реализация. 
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканена да отправиш обръщение към тях. Какво би им казала?
Тук аз намерих себе си, пожелавам ви и вие да го постигнате. Но имай-
те предвид факта, че рядко нещата ни се сервират на готово. Неща-
та са въпрос на търсене. Търсете, бъдете упорити и последовател-
ни! Възползвайте се от шанса, който имате и „крадете” от хората, 
които стоят пред вас със всичките си сетива. Това, което те непре-
къснато правят не е никак лесно, но те го правят за нас – техните 
последователи. Нека ние го превърнем в значимо дело като станем 
достойни наследници и последователи на нашите преподаватели.

Михаела Делева
Випуск 2009
Специалист Обучение и развитие, Белла България

Как би довършила, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм…....?” 
Аз съм целеустремен човек, който вярва, че винаги 
се намира на път към нова, по-добра възможност за 
собственото си развитие.
Кои са твоите три най-силни страни?
Амбициозност, инициативност, ориентираност към хората.
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъвършенстване?
Специалността ми помогна да открия себе си и да взема решение в каква 
професионална сфера да се развивам. Подобри уменията ми за работа с 
хора и създаде възможности за поемане на собствена инициатива.            
Кое е първото, което ти идва на ум, когато чуеш „студент в специалност 
„Социални дейности”? 
Чувствителен към проблемите на обществото човек, с богата обща 
култура, умеещ да мисли и анализира всеобхватно.
Кой е най-яркият ти спомен от следването?
Най-яркият ми спомен е свързан с третата година от следването. Тя 
беше изключително важна за моето развитие. Включих се в два проек-
та, инициирани от преподаватели към факултета и освен това спечелих 
стажантска позиция в Българо-Американска кредитна банка. 
Кое беше най-трудното по време на обучението ти в специалността?
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Tрудно ми беше в някои от семестрите да се фокусирам върху разнород-
ни дисциплини и да отговоря на изискванията на отделните преподава-
тели. Но с по-добра лична организация и мотивация успях да се справя с 
тази предизвикателна задача.
Ако зависеше от теб, какво още би включила в обучението си?
Бих наблегнала повече на практическа работа с методите, които се при-
лагат в социалната работа. В допълнение смятам, че съдейки по западния 
модел на обучение в тази сфера, е редно да се включат други дисциплини 
като Маркетинг, Вътрешни комуникации. От социалните работници се 
изисква да бъдат все по-мултифункционални.
Смяташ ли, че включването на студентите в различни дейности (проекти, 
семинари, обучения, стажантски програми) е предпоставка за реализация 
след завършване? 
Определено да. 
Какъв е пътят, който извървя до намиране на настоящата си работа
В първата година от моето следване успях да си създам бегла визия за 
моето професионално бъдеще. Сметнах, че колкото по-рано се ориен-
тирам професионално, толкова по-добре. Този подход се оказа печеливш. 
През втория семестър на първата година спечелих стажантска позиция 
в Кариерния център към СУ. След като приключих стажа вече знаех, че 
човешките ресурси са моето призвание. Оттогава до завършването ми 
участвах в общо четири стажантски програми.
Какво от наученото в специалността ти помага в професионалното разви-
тие?
Най-вече изградените аналитични умения, уменията за работа в екип и 
презентационните умения.
Кое е онова, заради което продължаваш да работиш и да се развиваш в тази 
сфера?
Чувството, че съм призвана да се отдавам на хората, да подпомагам 
тяхното развитие.
За теб преподавателите в университета бяха?
... Всеотдайни, учещи, изискващи и подкрепящи.
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканена да отправиш обръщение към тях. Какво би им казала?
„Скъпи колеги, преди четири години и аз стоях на тези банки и си ми-
слих: „Kакви ще бъдат преподавателите?”, „Какво ли ме очаква?”, „Как-
во ще стане с мен, след като завърша?”. Днес след четири години пред 
вас стои един успешно реализарал се колега, пред който се разкриват 
възможности за добра, удовлетворяваща го кариера. По време на мое-
то следване научих много от прекрасните преподаватели, с които ще 
се срещнете. Най-важното обаче, което успях да постигна е да намеря 
себе си, защото вярвам, че „на този, който знае къде отива, светът дава 
път”. И наистина, светът ми даде път.”
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Олга Тодорова  
Випуск 2009
Обучава се в магистърска програма „Социал-

на работа със семейства, младежи и деца” на Уни-
верситета в Монреал, Канада

Как би довършила, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм.........” ?
...това, което винаги съм искала да бъда...
Кои са твоите три най-силни страни?
Изслушване, съобразителност, спокойствие.
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъ-
вършенстване?
Специалност „Социални дейности” ми помогна да се опозная по-добре, 
в какво съм добра и в какво не. Също така успях да намеря своето по-
конкретно поле на работа – деца и семейства. Това се случи най-вече в 
срещите с хора от практиката – упражнения, стажове, семинари, про-
екти.
Кои са нещата, заради които продължаваш да се развиваш в тази сфера?
Ами първо от личната необходимост и изискване към себе си за посто-
янно самоусъвършенстване. И второ от чувството за отговорност към 
клиентите, с които работя. Искам да съм един добър специалист, който 
знае какво прави, защо и как.
Обучението в специалност „Социални дейности” ти даде (накратко)?
Добри приятели и контакти. Добър опит и препоръки. Отлични възмож-
ности за професионална реализация. Една широка обща култура. Източ-
ници и насоки как да придобиеш по-тясна специализация. 
Какви са причините да предпочетеш обучение в чужбина? Какво ти помогна 
да вземеш това решение?
В моя случай причините бяха лични, но изборът не беше лесен! Още от 
началото на бакалавърската си степен в България бях започнала доста 
перспективна кариера, следователно емиграцията беше крачка назад.  
Но пък в България всичко е несигурно, нестабилно, преходно. Никога не 
знаеш дали трудът ти ще бъде възнаграден. Успехът ти зависи основно 
от това кой е на власт и кой е баща ти. Тук в Канада също не е раят, 
но нещата са доста по-ясни, има повече ресурси, можеш да си направиш 
сметка колко усилия ще ти коства да постигнеш това, което искаш. Но 
пък за мен България си остава страната на неограничените възмож-
ности. Почти всичко в социалната сфера досега не е правено, така че на 
който му се работи – има пространство за реализация.
Кое беше най-трудното по време на обучението ти в специалността? А в 
настоящия университет? Как ги преодоля?
Едно от най-трудните неща беше средата. Някои колеги и докрая не раз-
браха за какво са в 45та аудитория и това на никой не попречи да за-
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върши. Преподавателите си затваряха очите пред шума, преписването, 
арогантството. Това не съм го преодоляла и се надявам да се преосмисли 
подбора на студентите в специалността. В настоящия канадски уни-
версит пък ми е трудно понякога с изискванията и рамките. Тук тряб-
ва да направиш точно това, което се изисква от теб. Никаква свобода 
няма почти. Като те питат нещо трябва да отговориш точно, ясно и 
конкретно на въпроса, а не да разсъждаваш и да заемаш позиция. Почти 
няма място за творчество и лична позиция. Това е лукс само за докто-
ранти  Така че тук има един известен автоматизъм във всичко. И с 
това не съм свикнала още и едва ли някога ще мога.
Кой е най-яркият ти спомен от следването?
От Софийския университет честно казано най-хубавите ми спомени са 
с колегите – ходенето по пантофи из общижитието, пътуването във 
влака в неделя, рождените дни, 8ми декември...  Абсолвентската вечер 
беше незабравима и още пулсът ми се ускорява като се сетя.
От Канада много се впечатлих, когато на един изпит на няколко пъти на 
преподавателя му се наложи да излезе от залата и останахме сами над 
40 студенти. Никой не почна да се върти и да си шушука. Тук правилата 
за плагиатство са строги и неизбежни. Представям си ако беше в бъл-
гарски университет какво преписване и подсказване щеше да настане. 
Средата е конкурентна и стимулира развитието ти  и хората не учат 
само заради оценките.
Смяташ ли, че обучението в специалността е конкурентно на това в чуж-
дестранните университети?
На този етап все още не, но пък учебният план по социални дейности в 
СУ постоянно се оценява и подобрява. В Монреалския университет сту-
дентите имат по-добра теоретична, методическа и практическа под-
готовка; стажовете им са по-добре осмислени и организирани; препо-
давателите и студентите имат безплатен достъп до най-актуалната 
литература, което за българските университети на този етап е утопия. 
И накрая проесионалната реализация е доста по-сигурна и удовлетворя-
ваща. Въпросът е не как да ги стигнем, а как да надминем американците.
Ако зависеше от теб, какво още би включила в обучението си?
Три основни неща. Първо учебните планове да са насочени към развива-
нето на специфични умения – чрез интерактивни методи (като ролеви 
игри) и чрез ангажирането на повече хонорувани преподаватели-практи-
ци. Второ бих преосмислила цялостно държавния стаж, в който студента 
трябва да има възможност сам да интервенира под супервизия. Накрая 
бих инвестирала в усъвършенстването на преподавателите, сътрудни-
чеството с чуждестранни университети и закупуването, превеждането 
и издаването на литература.
При какви условия би предпочела да се завърнеш и развиваш в България? Как-
во ти липсва тук?
Един ден, когато събера достаъчно знания, опит и авторитет, бих се 
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върнала в България да преподавам.
За теб преподавателите в университета бяха? 
Ентусиасти, алхимици, утописти, будители... Все се опитваха нещо да 
правят и да търсят със и въпреки ограничените ресурси на университе-
та. Хем им се радвам, хем понякога ги съжелявам.
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканена да отправиш обръщение към тях. Какво би им казала?
Колеги, използвайте следващите четири години от живота си по най-
пълноценния начин. Единствено и само от вас зависи какво ще вземете 
от това, което ви се предлага. За един бъдещ специалист студентска-
та скамейка далеч не е единствения още по-малко пък достатъчния на-
чин за образование. Питайте, вълнувайте се, мислете, нтересувайте се, 
общувайте, бъдете активни и отворени, правете избори, търсете.

Красимир Енчев
Випуск 2009
Търговски представител 

Как би довършил, с няколко думи, изречението: „Аз 
съм.........” ?  
Аз съм млад човек, поставил си високи цели за про-
фесионална и лична реализация.
Кои са твоите три най-силни страни? 
Инат, честност, дипломатичност
Как специалността повлия за тяхното формиране, усъ-
вършенстване?  
Да завършиш висше образование не е лека задача и определено разви моя 
инат.  А поради факта, че се изискваше да работим с хора мисля, че това 
помогна да развия своята дипломатичност.         
Обучението в специалност „Социални дейности” ти даде (накратко)?
В началото исках да уча „Международни отношения”, но не ми стигна ус-
пеха. Впоследствие обаче завърших тази специалност, защото дава ши-
рок поглед към света и знания в различни области. Това пък ми помогна да 
осъзная, че трябва да се възползвам от всяка една възможност да науча 
нещо ново и конкретно осъзнах колко е важен международния опит. Всичко 
започна с бригада  в Аляска, САЩ. След това благодарение на Факултета 
заминах по Еразъм в Кипър за един семестър. Беше уникално изживяване 
на всяко едно ниво – обучение, контакти, купон. В следствие на това ме 
одобриха за стаж в централата на МКБ Юнионбанк. Накрая пък заминах 
на стаж през международната студентска организация АЙСЕК в Краков, 
Полша. Отново, като при Еразъм програмата, имах шанса да си разширя 
мирогледа, а освен това фирмата, за която работех реши да отвори офис 
в София. Сега пред мен се открива уникалната възможност да развивам 
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пазар на национално ниво на чуждестранна фирма. Така че покрай аван-
тюристичният ми подход се откриха много добри възможности за разви-
тие, които обаче не бих получил, ако стоях само в България.
Какви са причините да предпочетеш обучение в чужбина? Какво ти помогна 
да вземеш това решение?
Авантюристичната ми натура и желанието да се срещам и комуникирам 
с хора от цял свят и живея на нови и различни места.
Кое беше най-трудното по време на обучението ти в специалността? А в 
настоящия университет? Как ги преодоля?
Най-трудното е остарялата система на обучение и някои порочни прак-
тики сред по-старите преподаватели. СУ има нужда от сериозни рефор-
ми. В рамките на един семестър в Кипър осъзнах колко сме назад ние ор-
ганизационно и съжалих, че не изкарах цялото си образование в чужбина 
– това го отчитам като сериозна грешка.
Кой е най-яркият ти спомен от следването?
Пролетта, когато трябваше да взема всички изпити от лятната сесия 
до 15.05., когато заминавах за Аляска и паралелно подготвях документи и 
кандидатствах по Еразъм в международния отдел. Най-яркият ми спомен 
е разбирането, което срещнах от преподавател...
Ако зависеше от теб, какво още би включил в обучението си?
Мисля, че специалността бе достатъчно широка.
При какви условия би предпочел да се установиш и развиваш в България? Как-
во ти липсва тук?
Опитвам се да се развивам в България, за сега. Не са ми приятни проста-
ците, които не се отнасят професионално в работата и са повече като 
процент, отколкото в по-развитите държави. Но пък ми допада манта-
литета на хората на Балканите и не мисля, че другаде бих се чувствал 
по-добре. Не ми допада „чалга мисленето и културата” и завистта.
За теб преподавателите в университета бяха? 
Някои от тях бяха страхотни професионалисти. Други присъстваха тя-
лом, за да си прибират месечната заплата.
Представи си, че се намираш в 45 аудитория, на откриването на учебната 
година. Залата е изпълнена с първокурсници и настоящи студенти и ти си 
поканен да отправиш обръщение към тях. Какво би им казал?
В общи линии по-горе посочих основните моменти: Според мен трябва 
да са будни млади хора и да не се страхуват да рискуват във всичко. 
Трябва да са малко луди, защото няма да имат втори шанс да успеят. 
Трябва да се интересуват и да пътуват, защото в 21 век изпъкват 
хората, които имат широк мироглед. Грехота е, че местата за Еразъм 
в българските университети остават незаети, това е прецедент. С 
идните 4 години колкото и пресилено да звучи, те ще изберат дали ще 
живеят посредствено или ще се опитат да постигнат нещо значимо.
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4
Висш пилотаж

Лигата на необикновените

Обителта на Пилотите от най-висш порядък! Необикновени са 
не защото са недосегаеми, а защото всеки един от тях притежава 
нещо, което другият няма. Имаш чувството, че Лигата е омагüосан 
кръг, но жестоко се лъжеш, изстрелвайки се като ракета. Не разбра ли 
вече? Необикновеният си ти. А коя е твоята Лига?

Доц. д-р Ивайло Тепавичаров
Г-н Деканът! – The Big Boss
Сериозността на титлата му определя и сериоз-
ността, с която преподава. Естествено, доц. Тепа-
вичаров е склонен към установяване на дружелюбни 
взаимоотношения в академична среда, но въпреки 
това не бива да се подвеждаш, защото в изпитна 
ситуация нещата не са такива, каквито изглеждат 
на пръв поглед. Забрави за всякакво преписване, за 
всякакви хай-тек устройства и залягай над учеб-
ника.

Доц. д-р Лиляна Стракова е експерт в своята 
област и по време на лекции освен знанията, 
които ще усвоиш, ще имаш възможност да дис-
кутираш интересни и актуални проблеми в сфе-
рата на социалната работа и сам да намираш 
решенията на заплетени казуси. Въпреки сери-
озността в преподаването, умерените шеги по 
време на лекции не са забранени, даже са задъл-
жителни. Ако досега не си се запознал с Евро-
пейските директиви, с чисто професионалните 
ценности и др., /които е пожелателно, с елемент 
на задължително, да усвоиш/, то сега е момен-
та. Но не се притеснявай – пред теб стои ведър 
и приятен преподавател, с чаровна усмивка и 
още по-чаровен характер, който ще те насочи. 
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Доц. д-р Силвия Цветанска
Тук забрави, че си само студент, който моно-
тонно записва лекции и също толкова механич-
но възпроизвежда знания. Ще попаднеш в съвсем 
различна, а може би и непозната за теб акаде-
мична обстановка – обстановка, в която думите 
притежават силата да променят обичайното, а 
жестовете и мимиките се превръщат в смисъл 
със скрито значение. Опитай се да се вживееш в 
ролите, да се преобразиш в онеправдания или пък 
в този, който държи ключа към промяната, в Дру-
гия, за да съумееш да уловиш противоречивите 
закони на човешкото взаимодействие. Срещите 
с доц. Цветанска ще отключат желанието да 
експериментираш със себе си, с притеснението 
и с чуждите реакции. И не, не попадаш на място, 
където някой ще те съди, според това дали си 
се справил добре или си се провалил. Запомни, че се намираш в защитена 
среда, а преподавателят ще даде всичко от себе си, за да те предразпо-
ложи и запознае с основните правила на вътрегруповата динамика.

Доц. д-р Вержиния Боянова
Много писане – ама си заслужава. Зареди се с 
�-3 химикала, пергамент и мнооого търпение. 
Ако на пръв поглед ти се струва, че темите 
са скучни – до края на първата година ще раз-
береш, че това съсвем не е така. Независимо 
от ролята й на ерудиран преподавател, но 
именно и заради нея, ще се убедиш, че срещу 
теб стои един изключителен и мил човек, кое-
то от своя страна я прави незаменим профе-
сионалист в сферата на социалната работа. 
Доц. Боянова (не)волно ще те зареди с поло-
жителна енергия и ще ти даде ценни съвети 
както за обучението, така и за решаване на 
ежедневни твои или на други хора проблеми. 

Вероятно тя ще бъде първия човек, от когото ще научиш що е то алтру-
изъм – не само на теория, но и на практика, защото има феномени, които 
словото не може да обясни – тогава говорят сетивата. 
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Доц. д-р Гинка Механджийска
Доц. Механджийска преподава Методи на 
социалната работа във втори курс, както и 
избираемите дисциплини Техники на интер-
вюране и Cупервизия в социалната работа. 
Информацията от трите предмета е под-
несена по изключително интересен начин и 
бързо се запаметява благодарение на много 
реални казуси, които се решават по време 
на упражнения. Трите думи, с които могат 
да се опишат лекциите и упражненията 
на доц. Механджийска, са: интересни, ди-
намични и практически полезни. А ако слу-
чайно си мислиш, че системата за крайно 
оценяване, т.нар. изпит, може да бъде леко 

подведена (п-и-щ-о-в-и), то обезоръжи се, защото доц. Механджийска 
е разработила невероятна стратегия за „хващане” на  преписвачи, на 
която дори някои римски стратези биха завидяли. 

Гл. ас. д-р Росица Симеонова
Гл.ас. Симеонова е голям фен на компанията 
Кока-Кола и използването на мултимедия по 
време на обучението. Да, със сигурност ще 
потренираш способностите си за бързо пи-
сане, но от друга страна спокойствието, с 
което преподава ти дава възможност да ос-
мислиш на момента казаното, да чуеш собст-
вените си противоречия и нещо много важно 
– да ги изкажеш, а след това дискутирайки да 
намериш своя отговор. 
Отношението й към студентите е изключи-
телно приятелско и на моменти е възможно 
да я почувстваш като твой колега . Ма-
териалът за учене изисква доста усилия от 
твоя страна, но поднесен от човек, разбиращ 
от това, с което се занимава и  което препо-
дава, е напълно достъпен. Не пренебрегвай 
чарът на гл.ас. Симеонова, защото тя може да се превърне за теб в це-
нен съветник, на когото можеш да разчиташ.
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Гл. ас. д-р Моника Богданова – очаквайте Не-
очакваното!
Ако някога си чел книгата „Черният лебед” на 
Насим Талеб, ще разбереш защо я споменаваме 
именно тук. Черният лебед е метафора за хо-
рата, които са непредсказуеми, с голямо зна-
чение, универсални в своите предложения, нео-
чаквани и с невероятно силно въздействие. Да, 
това е гл.ас. Богданова. Не си мисли обаче, че 
нещата приключват до тук. Освен преподава-
тел с раздвижено мислене (което на моменти 
не успяваш да уловиш ) и нестандартни ме-
тоди на преподаване, тя бързо разбира, когато 
нещо те тревожи или когато искаш да споде-
лиш някаква идея, но се притесняваш. Трябва да 
ти кажем също, че е способна да „изстиска” от теб всички сили, които 
може да вложиш в някое начинание, но повярвай, после ще си абсолютно 
доволен от себе си и това ще те накара не само да се стремиш към по-
добри резултати, но и да повярваш във възможностите си!

Проф. дпн Яна Мерджанова
Първата среща с проф. Мерджано-
ва може да те стресне. Но не защото 
преподавателят е толкова изискващ и 
строг, че да не можеш да се изкашляш 
дори, а защото изведнъж разбираш кол-
ко различно би могъл да изглежда света 
и в частност социалната работа. С две 
думи преоткриване на смисъла; с малко 
повече – вече знаеш, че нищо не знаеш. 
Проф. Мерджанова е човек, който не се 
ограничава в обясняването, за да обясни. 
Така лекциите приличат по-скоро на пъ-
тешествие във времето – пред теб из-
никват първите хора, които откриват 
огъня, който дава началото на появата 
на първите професии, а в края на това 

въображаемо приключение се изправящ пред настоящето и пред себе си, 
питащ: „Кой съм аз и за какво се боря?”. Ще разбереш, че отговорът на 
този въпрос не е задължителен, по-скоро пожелателен. Важното обаче е, 
че има такъв човек, който те е провокирал да си го зададеш.
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Проф. дпн Надежда Витанова
„Кой съм аз?”, „Кои са моите слаби места?”, „А 
силните?” – въпроси, чиито отговори можеш 
да откриеш по време на лекциите и упражне-
ния при проф. дпн. Надежда Витанова. Ако все 
още не си се ориентирал в избора на профил, но 
си чувал за Зигмунд Фройд, Þнг, Адлер или друг 
и искаш да научиш повече, спокойно, профил 
Клинична социална работа разполага с богат 
избор от теории, практики, тестове (не за 
оценка, а за самопознание) и още, и още. Това 
прозвуча като телевизионна реклама на про-
дукт, но всъщност с казаното до тук исках да 

те информирам, че ако имаш смелостта да изследваш себе си по-задълбо-
чено, да научиш що е то „несъзнавано”, „Аз”, „Фалшив Аз”, то в такъв слу-
чай довери се на проф. Витанова и както казват французите „Bon voyage” 
или на добър път в опознаването на себе си!  

Доц. д-р Георги Петров
Ако досега ти се е струвало, че преподаване-
то е ужасно скучна работа, то това е пре-
подавателят, който напълно ще те убеди в 
обратното. Търпението към аудиторията, с 
което преподава, те кара да се потопиш в 
материята и дори да съпреживееш някои от 
тежките случаи, които доц. Петров споде-
ля (това са истински истории от неговата 
практика, които дълго време ще помниш и по-
вярвайте има защо). Обстановката по време 
на лекции обаче, не може да се запази в едно 
и също състояние, защото преподаването е 
примесено с Огромна доза хумор, който зна-
чително подобрява груповата динамика. Наред с това, с всяка следваща 
шега се убеждаваш колко симпатичен преподавател е именно. Отворен 
към предложения, идеи и дори препоръки, отправени към него самия (кое-
то не всеки преподавател с неговия стаж и опит би приел), е много веро-
ятно доц. Петров да се превърне в твой „фаворит” и дори личен пример за 
професионализъм, сякаш излязъл от книгата „Изкуството да общуваме 
със студентите от Софийски университет”. 
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Доц. д-р Румяна Пейчева-Ôорсайт 
Доц. Форсайт е човек, който много държи на 
спазването на крайните срокове. И на гра-
мотно написаните текстове и презентации. 
Преподавателят притежава завидно чувство 
за хумор и самоирония, което безпроблемно се 
вписва в учебния процес и нещо повече – при-
дава цвят на изучаваната материя. Изработ-
ването на презентации, постер, сайт и други 
забавления са само част от задължителните 
изисквания за успешното завършване на курса. 
Освен уменията си да боравиш с технологии-
те, ще имаш възможност да изявиш и умения-
та си за презентиране и писане на есе – науч-
но. Асистентът на доц. Форсайт – ст. ас. Стоян Съев е човекът, който 
ще те подготви за Големия ден – представяне на разработените групови 
проекти пред аудиторията. На него можеш да разчиташ за изготвянето на 
крайните продукти – много отзивчив преподавател . Той ще те запознае 
със, цитирам – това животно „мудъл”. Та, нека силата бъде с теб!

Гл. ас. д-р Ваня Божилова
Не, това не е някой от твоите колеги, макар 
външният й вид да говори точно това!  Гл. ас. 
Божилова е експерт в областта на проектните 
дейности и с нея имаш възможността да общу-
ваш свободно. Няма въпрос, на който да не полу-
чиш отговор и то с обши-и-и-и-рно разяснение и 
примери в допълнение. Винаги е точна за лекции, 
затова изобщо няма нужда от споменаването 
на „академичен толеранс”. Ако се стремиш към 
динамичност, съчетана с интелект и отговор-
ност към другите, гл.ас. Божилова може да ти 
покаже как тези неща се съчетават в дейст-
вителност. Дотук създаденият облик, разкрива 

образа на един доста сериозен преподавател, но в тази сериозност се 
спотайва и нотка чувство за хумор, което не бива разбира се да прекрач-
ва установените от Университета граници. Ако все пак интересите ти 
стигат по-далеко, то със сигурност лекциите с нея ще те направят по-
идеен, по-устремен към преследване на целите си и по-отворен за неща, 
които до този момент не си и подозирал, че ще привлекат интереса ти.
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„Стрелочници”

„Стрелочник е човек, който отговаря за превключването на стрелките 
на релсите в железопътния транспорт и по този начин насочва влаковете, 
за да се избегнат катастрофи. Първите стрелочници се появяват около 
�800-та година и използват знаменца за комуникация. Основната задача 
на стрелочниците е да осигуряват безопасно движение на влаковете.”

В този смисъл, стрелочник е човекът, който регулира изпълнението 
на полетите и зорко съблюдава правилата на движение във въздушното 
пространство. Катастрофите не са изключение, но благодарение на 
стрелочниците бързо се изправяш на крака и се изстрелваш обратно към 
висините. 

Курсов ръководител – Ментор, Коуч или Супервизор?

Курсовият ръководител не е многоръкия Øива...въпреки че може и 
да създава такава илюзия...

Той ще ви подкрепя през годините когато:
избирате дисциплини – разполага с информация за всички – техните 
програми, кредити, кой я води;
имате въпроси по отношение на кредите и задължителните летни 
практикуми – може да насочи към институция, да съдейства при нами-
ране на място (разполага с пълен списък от телефони и адреси);
искате да разберете повече за студентските права и задължения, 
особеностите на етикета (писането на молби до Декан, например);
трябва да изберете профил и искате да знаете повече за изучаваните 
дисциплини, възможната реализация, професионалния профил на специ-
алистите;
имате необходимост от медиатор между вас и останалите препода-
ватели, администрация, деканско ръководство;
искате информация за предстоящи инициативи, семинари, конферен-
ции в или извън Университета;
имате идеи (за стаж, работа, проект, изследване и т.н.);
след завършването си отново имате въпроси или искате да (се) спо-
делите.
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Курсовият ръководител е МЕНТОР, но не в смисъл на наставник, а 
реализиращ менторството, разбирано като:

„Онази подкрепа, която всеки Начинаещ би (по)желал (а в някои случаи 
е необходимо) да получи, за да развие себе си, своите ресурси и потенциал, 
да преоткрие възможностите (своите и на света), чрез които да се 
(себе)осъществи.”

Това означава да си отговорите на следните въпроси:
Защо ми е необходимо менторство?
С какво може да ми бъде полезно то и по какъв начин?
Каква е моята цел?
Колко време ще продължи?
С какво се ангажирам аз (към себе си и към ментора)?

Курсовият ръководител е и КОУЧ, като:

„Коучингът е процес на взаимодействие, чрез който студент и 
преподавател се стремят да решат проблеми при изпълнението на 
работата или да развиват способностите му (на студента).”
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Често се налага и провеждането на супервизия, за която се изис-
ква повече време и специфична (професионална) рамка:

„Супервизията е средство за постигане на развитие (професионално 
и личностно), на ефективност. Тя е призвана да създаде пространство 
за езика, едно защитено пространство за думите, погледа, жеста и т.н. 
Включва специализирано консултиране и елементи на психотерапия с 
цел повишаване ефективността на работния процес (при спазване на 
професионална дистанция).”

Разбира се, изброеното до тук може да отнесете към всеки друг пре-
подавател – имате избор! Важното е да сте активната страна – проце-
сът е двустранен, но по-скоро вие сте водещите, тъй като (за разлика 
от училището, където учителят е длъжен да работи с всички, а ниските 
оценки говорят за неговата работа... може би) в Университета обучени-
ето е насочено към най-добрите! 

Всъщност, с колкото и различни имена да наричаме човека, който ни 
съпровожда, идеята е една – 

той ни 
  подкрепя, 
    насочва, 
      развива
като
  разбира, 
    показва, 
      анализира.

M. Б.

Малко история или:

Антон Колев, 4 курс

В първия учебен ден (вече в академична среда) нор-
мално, предполагам, бях изпълнен с положителни емо-
ции. Облеклото ми беше бяла риза, черен панталон, чер-
ни обувки и вратовръзка.

Още на стълбите пред Аулата на Университета 
осъзнах, че съм направил грешка с избора на облеклото. 
ßвно дори и в Университета студентите ходят като 
на пазар (или може би това е вече лично мое остаряло 
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мнение). След откриването в Аулата, от което почти нищо не разбрах, 
тъй като бях на стълбите и не можах да се добера до залата, бяхме пока-
нени всички студенти от Факултета по педагогика в 4� аудитория. 

Малко след като се събрахме – новите първокурсници от специал-
ностите „Педагогика” и „Социални дейности” – аз и моите колеги бяхме 
изпратени в �40 аудитория, заедно с бъдещия ни курсов ръководител гл. 
ас. д-р Росица Симеонова. Там получихме разни брошурки и програмата 
за следващите дни. Бяхме кратко инструктирани и  - О, небеса! Дойде 
преломният момент в моята „кариера” на курсов отговорник.

Сега малко предистория – аз винаги съм обичал да организирам, вина-
ги съм се стремял от мен да зависи нещо. Това е може би продължение на 
желанието ми да внеса някакъв ред в живота, макар и понякога да стигам 
до педантичност.

В средното училище бях отговорник на класа. В началото съучени-
ците не ме уважаваха, но после (като поотрастнахме) ме оцениха като 
добър отговорник.  На бала специално ме поздравяваха няколко пъти за 
това (и да не прозвучи като хвалба, но от другите випуски само един от 
отговорниците им беше поздравен!).

И така. Реших да се опитам да продължа кариерата си на курсов от-
говорник, макар че съм срамежлив и ми беше много трудно в началото.

Мястото и часа са известни – �40 аудитория, около �4:00 часа. Гл. ас. 
Росица Симеонова, след като свърши другата си работа като ръководи-
тел, попита дали има желаещ, който да заеме ролята на курсов отговор-
ник.    Очаквах да има доста желаещи – нали е Софийски университет все 
пак... Но уви – нямаше никой друг освен Антон, т.е. АЗ.

Преживяването беше доста стресиращо за мен, а ще спомена и ня-
кои колеги, за които също е било стресиращо.

Залата беше препълнена. Бях седнал на последния ред в средата. 
Когато курсовата попита има ли желаещи, аз станах и се представих. 
Обрах овациите и смеха на колегите си, но вътрешно се надявах, че този 
смях е от сърце, а не е с цел присмех. И бях избран – без конкуренция!

Не мога да не спомена колегата И. Р., също срамежлива като мен, ко-
ято година по-късно ми разказа, че се е притеснявала да се обърне назад 
да види кой е този, който е преглътнал притеснението си и се е осмелил 
да наруши тишината, „нагърбвайки” се с тази отговорност. Вдигайки ръ-
ката си, не осъзнавах все още в какво се забърквам, но с времето се 
убедих, че усилията, които влагам, ме направиха по-отговорен както към 
другите, така и към себе си!

И ако се чудиш защо „съм си губил времето”, сега ще ти отговоря. На 
първо място, преодолях притеснението си да говоря пред хора и да създа-
вам нови контакти. Освен това, вече знам, че не винаги можеш да угодиш 
на всички, но поне може да опиташ да докараш нещата до консенсус. На-
учих се да организирам и да бъда организиран и най-важното – посветих 
се в тайните на дипломацията: водене на преговори, отстояване на по-
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зиции и печелене на битки, търсене и намиране на най-доброто решение.
За съжаление (или не) се справях без помощници, за разлика от други 

випуски, което всъщност не е никак лоша идея. 

Моите задължения?
Започнаха с първия учебен ден. Те са разнообразни – ксерокопиране 

на програми, конспекти и други помощни материали; осъществяване на 
връзка с преподаватели; събиране на пари за учебници, събиране на сту-
дентски книжки за нанасяне на оценки...

Много е важно да отбележа, че е трудно да се работи с много хора, а 
моят курс в началото беше около �� души. Често имаше някакви пробле-
ми, някой не се е записал, понеже го е нямало, все някой не е разбрал нещо. 
А, СПИСЪЦИТЕ!

Въпросните СПИСЪЦИ за избираеми дисциплина бяха най-големия ми 
проблем за трите години като курсов отговорник. Там работата е почти 
неизчерпаема. Първо, колегите ги няма често поради различни причини... 
Например, в момента всеки трябва да избере 3 дисциплини, те са ограни-
чени по брой, а аз постоянно броя, проверявам кой е записан и кой не е и 
звъня по телефона, пиша на мейла и се опитвам да осъществя контакт с 
колегата, за да може да се запише.  

Проблем за мен беше също почти неизчерпаемите обяснения от как-
ви дисциплини може да избира всеки студент, кой е преподавателят, кол-
ко на брой са дисциплините.

Понякога имах чувството, че срещу мен стоят не студенти, хора по 
на �0 години, а деца в 3 клас. Много често съм търсил причината в мен и 
неправилното или неточно обяснение на нещата, но след дълги размисли и 
разговори с „разбралите” колеги  се убеждавах, че причината не е в мен.

Медиатор?
Като курсов отговорник ми се налага да комуникирам и посреднича с 

почти всички, свързани с обучителния ни процес – преподаватели, колеги-
студенти, секретари, инспектори в Деканата, с Декана и зам.-декани-
те. 

Комуникацията за мен в началото беше много трудна, но реших да се 
справя с тази задача, за да успея в академичните дебри – заради общата 
кауза и провокацията. Освен всички предразсъдъци, които имах, постъпих 
в Университет и започнах да уча нещо съвсем непонятно за мен – средно-
то си образование завърших като техник. Това допълнително усложнява-
ше всичко, но смятам, че се справих на ниво до момента – четвърти курс, 
вече завършващи.

Смятам, че работата на курсовия отговорник е призвание. Тя тряб-
ва да се реализира с желание, постоянство и себеотдаване. Освен това 
много ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ за успешното представяне на курсовия отговор-
ник е присъствието му на лекции и упражнения, защото трябва винаги да 
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е в течение със случващото се, да дава личен пример. Надявам се колеги-
те да го оценят... но всъщност не това е най-важното. Важното е усе-
щането за нещо ОБЩО, НАШЕ, ЦЕЛ. Разбира се, и аз съм правил грешки, 
стигало се е дори до леки кавги с колегите, но с времето разбирам, че 
трудът си е заслужавал. 

И още нещо...
Тъй като не съм злопаметен и не помня като цяло лошите неща, 

тук няма да им обръщам внимание.
Не мога да пропусна обаче, че като курсов отговорник съм имал 

доста привилегии. Това е съвсем нормално – преподавателите като 
цяло се запознават първо с мен, обикновено с мен държат връзка при 
евентуален проблем. Освен това, винаги знам какво се случва в курса 
– колко души е групата, колко групи има (така в началото разпределя-
ме програмата, после задачите на всеки). Когато е поискана моята 
помощ, не съм я отказвал никога.

А относно това до каква степен съм свършил задълженията си 
– ще разбера на абсолвентския ни бал – наградата за мен ще бъде, ако 
колегите ме поздравят публично. Нали все пак ще стават социални 
работници, както казва един  мой колега – „Трябва да работя за усмив-
ката в очите на хората!”. Колеги?!

6
Авиодиспечери

„Контролират трафика в района на летището и 
движението на летателни апарати в определено 
въздушно пространство. Регулират и направ-
ляват въздушните полети според наредбите, 
издадени от правителството и политиката на 
самото летище, за да подсигурят безопасност-
та на полетите.”

Авиодиспечерите са наземната (и незаменима) артилерия на авиаци-
онния флот – Лигата на необикновените. Те са тези, които инвестират 
време и ресурси в логистичните дейности – осигуряват ти екипировка, 
непоклатими са когато стане дума за заобикаляне на въздушни табели, 
знаци, правила. Бъди внимателен, изиграй добре картите си и някой без-
облачен ден можеш да привлечеш вниманието им – тогава ще получиш... 
усмивка – като гръм от ясно небе.
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Деканат
Радмила Луканова, инспектор учебна дейност 

– г-жа Луканова отговаря за трите специалности 
във Факултета; с нея по-чести срещи има курсови-
ят отговорник. E-mail: R.Lukanova@fp.uni-sofia.bg  

Божидар Петров, инспектор катедри и докто-
ранти – отговаря в частност за специалност „Со-
циални дейности”. 

Е-mail: boz@abv.bg, стая ��, Þжно крило, 3-ти 
етаж, в дъното на коридора, ляво, тел. 9308 337, 
989 4� �3;

Отдел „Студенти”
Пламена Русенова, Ректорат, ��� кабинет, �-

ви етаж, Северно крило, тел. 9308 ���. – честите 
срещи с нея винаги са съпроводени с много емоции 
от най-различно естество; Формулирай въпросите 
си ясно и точно, и използвай по-малко описателни 
елементи. Жизнено важно е да спазваш приемното 
време!

Стипендии
Мислиш, че успехът ти в края на семестъра е 

висок и можеш да кандидатсваш за стипендия? Чу-
десно! Виж какво е приемното време на Пламена Русенова (отдел „Сту-
денти”), ��� каб. и попълни една молба. Не бързай да пишеш успеха си – тя 
ще ти го изчисли. След това се качи до Паричен салон (салонът, в който 
си плати таксата за обучение, Северно крило, �-ти етаж) и предай мол-
бата си на служителите. След известно време, пак в същия салон, изли-
зат списъци със студентите, одобрени за стипендия. На печелившите, 
честито!

Програма ЕРАЗÚМ
Ако някога си искал да учиш в чужбина, но по една или друга причина не 

си го направил, сега е моментът. В рамките на минимум 3 и максимум �0 ка-
лендарни месеца за една академична година можеш да учиш в университет 
в друга европейска страна-участничка в проекта. Доц. д-р Румяна Пейчева-
Форсайт е заместник-декан по международното сътрудничество и изсле-
дователската дейност (e-mail: p_roumiana@hotmail.com) и може да ти даде 
много по-точна информация или виж този сайт: http://www.hrdc.bg/news.php. 

Сдружение на студентите по социална работа
Всичко започна в едно столично кафене, докато се чудехме как да 

запълним свободното си време преди лекции. Бъбрейки си, стигнахме до 
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извода, че мотивацията на повечето студенти по Социална работа е 
твърде ниска. Нужен бе спояващ елемент, който да обедини студентите 
и който да провокира тяхната инициативност. В СССР ние видяхме въз-
можност за постигане на интегритет между студентите по социална 
работа не само от Софийски университет, но и от други университети в 
страната. Ако си заинтересован, искаш да дадеш идеи или да се включиш 
в различни дейности – Facebook => SSSR в търсачката горе.

Карта за библиотека 
Срещу � лв. и твоя снимка се издава карта за � година за всички биб-

лиотеки на Софийски университет. Регистрацията си можеш да напра-
виш в Университетската библиотека (сградата с двата лъва отпред). 
Не можеш без нея!

Карта за градски транспорт 
В подлеза на Софийски университет и на метрото се намира едно 

от бюрата за издаване на абонаментни карти за градски транспорт. Ако 
влезеш в сайта на Софийски градски транспорт (http://www.sumc.bg/bg/
common/) можеш да се ориентираш за цени на картата, маршрути, раз-
писания и други.

Студентски стол („Менза”) – (превод от латински означава „стол”). 
Намира се в Ректората, Северно крило, по стълбите надолу. Ориентир 

може да е и миризмата на готвено. Неотдавна беше ремонтиран и сега е 
с нови покривки и столове. А ако погледнеш нагоре, ще видиш колко е шарен 
таванът. Избираш си �-во, �-ро и 3-то и плащаш �.�0 лв. Разбираш, че за тази 
сума не можеш да очакваш специалитети, но все пак е вкусно. Bon appetit!

8-ми декември 
Не може да не си чувал за най-важната дата за студентите! Празни-

кът на студентите е свързан с две събития, едното от които е денят 
на св. Климент Охридски, който може да бъде честван и на �� ноември 
(стар стил). Другата негласна причина за отбелязването на този ден е 
смъртта на Джон Ленън – Ню Йорк, 8 декември �980, � изстрела, четири 
от които смъртоносни. 

Единственият съвет към теб и твоят курс е да резервирате отрано 
мястото за празнуване.  

Кредити 
Казано по-простичко, това са точките, които получаваш след успеш-

ното преминаване на всеки един предмет; в края на четвърти курс се из-
числяват всички кредити, като за да завършиш е необходимо да си събрал 
определен брой. Добре е в края на всяка година да изчисляваш своите, за 
да не се изненадаш „приятно” по-късно.
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Но всъщност:
„Да постигнеш друг начин на съществуване 
– този на Духа – е равнозначно на това 
да се родиш за втори път, да станеш „нов човек”.

Мирча Елиаде
„Посвещаване, ритуали, тайни общества”

Обучителният (и развиващ) процес в университета е едно пътуване, 
в края на което пътуващите се разделят, оставяйки в другите нещо от 
себе си. 

Преминали през различни изпитания, през образите на

Студента                                         Професионалиста

Мечтателя                                                           Търсещия

Обичащия                                                           Служещия

Вдъхновителя                                            Твореца

достигнали (до) себе си
и

прозрели измеренията на човешкото съществуване, 
смисълът на твърденията:

„За да можеш да работиш за благоденствието –  
трябва да благоденстваш!”,

„За да можеш да провокираш промяна –  
трябва да можеш да се променяш!”,

„За да можеш да даваш удоволствие –  
трябва да си открил удоволствието!”,

„За да разбираш Другия – трябва да разбираш себе си!”

„Не можеш да даваш ако нямаш!”... във всякакъв смисъл...

ще отзвучава дълго след като поемете по Пътя си...


