
Моят Еразъм 

Знанието е създателят на една неугасима жажда. Колкото повече пиеш, толкова 

повече ожадняваш. То е достатъчно силно, за да предизвика у нас желание за 

промяна във всички аспекти на живота. Уловени в мрежата на този растящ 

стремеж, всички търсим насочваща светлина, първоначална посока, в която да 

поемем.  

Откровено, не знам от къде и как да започна тази кратка, но близка до сърцето ми 

история. Макар и само три месеца след завръщането у дома, Италия е сякаш 

милион години назад във времето. Трудно е олицетворението в думи на шест 

месеца от живота ми, за които бих могла да опиша всяка малка подробност. 

Връщайки се назад във времето, благодаря на себе си за смелостта да се запиша 

за Еразъм+. Искрено признавам, че участието в такава програма никога не е било 

част от плановете ми и все още не осъзнавам как това невероятно изживяване се 

случи точно на мен. Не знам дали е било съдба или случайност, но шансът, който 

университетът ми даде, да сграбча тази възможност с две ръце, ме кара да се 

чувствам истинска късметлийка. 

Напрежението и нервите започнаха да ескалират едва след запазването на 

еднопосочния билет към Флоренция. Плашеше ме неизвестността и безкрайните 

на брой въпроси за това как ще се справя съвсем сама в чужда страна, как ще се 

приобщя сред местните, как ще открия приятели, как ще се справя с 

университетската програма и още хиляди, хиляди други. 

Няма да лъжа, че в началото ми е било лесно. Представата, която придобиваме с 

екскурзия до определена страна, често е далеч от реалността в нея. Свикването с 

хората, езика, начина на живот и всички дребни различия от ежедневието отнема 

време. След това обаче всичко това избледнява и остава някак на заден план. 

Избледнява след срещата с колегите, след всички нови запознанства, 

многобройнте незабравими пътувания, преживявания и събития, за които дълго 

след това разказваш на семейството и приятелите.  

Не мога да опиша с думи колко съм благодарна за хората, с които Еразъм ме 

срещна. Не мога да изразя благодарността си и към тях самите. Подариха ми 

едни от най-невероятните шест месеца, в които истински усещах живота и се 

чувствах като момиче на двайсет и една. Но както всички знаем, хубавите неща 

свършват безкрайно бързо. Сякаш само след едно мимолетно премигване отново 

бях на летището, този път обаче в компанията от десетина шумни придружители, 

които едва ме пуснаха да се кача на самолета.  

Учейки в УАСГ, познавам твърде добре притесненията и колебанията на 

студентите, когато става дума за откъсване от учебния план, било то за шест 

месеца. Та това е цял семестър! Как ще заверя? А изпитите? Както повечето хора, 

така и аз винаги съм била предубедена към фразата „Еразъм променя живота ти 



на 180 градуса“. Веднъж щом сте преживели програмата, този израз вече 

придобива смисъл.  

Единственото, което мога да кажа на бъдещите „Еразъмчета“ е да се приготвят за 

загубата на себе си във времето, за прекарването на дни и нощи в дълги 

разговори с безкрайно интересни хора, за преоткриването, че всъщност харесват 

храни, които никога не са мислили, че ще опитат, за опознаването на невероятни 

места, които те карат да мислиш, че сънуваш, за отпразнуването на онези вечери, 

които може би няма да запомнят, с хората, които никога няма да забравят!  

Сега, след като вече моето участие е приключило, опитът ми да опиша с думи 

тази плетеница от емоции, които остави в мен това преживяване, е меко казано 

неуспешен. Както всеки бивш, а и настоящ< студент по мобилност би казал: 

„Еразъм не се описва, той се изживява!“ 

Искрено пожелавам на всеки да изпита това, което изпитах и аз! 

 

 

 

 



 

Последен ден. Последен сладолед от любимата джелатерия. На заден фон -  

забележителната църква „Santa Croce”.  



 

Фотограф – непознат китаец, снимащ луната в 5 сутринта.                             

Площад “Michelangelo”, извисяващ се над цяла Флоренция, предоставяйки 

зашеметяваща гледка. 

 

Микеланджело.... 



 

За кратките пътувания до съседните страни. Карнавал в Ница.  



 

Последно парти за довиждане. 

И още мнооого, много други:) 


