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Преподавателска мобилност по програма 
AUSMIP+: участие на арх. Доника Георгиева

A specialisation under the AUSMIP+ Program was 
successfully accomplished by arch. Donika Georgieva 
at the University of Melbourne, Faculty of 
Architecture, Building and Planning in the period 
July – September 2014. The motivation of arch. 
Georgieva for the mobility is exchange of experience 
and studying the Australian good practices under a 
research project on Accessibility to Cultural 
Heritage. 

What did arch. Donika Georgieva share briefly about her 
participation in the AUSMIP+ Program? 

Being part of AUSMIP + Erasmus Mundus Faculty 
Mobility was of enormous benefit to me. Not only was I 
given the support to execute research on accessibility to 
cultural heritage but also an opportunity to be involved 
in the University life. Soon after my arrival in Melbourne 
I slightly changed my initial aim – to focus on research 
activities related only to the research project topic. The 
vivid university atmosphere providing many 
opportunities for additional trainings stimulated me to 
get involved in a series of workshops, sessions, seminars,  
open lectures, etc. Namely these attended events, the 
talks with the academics and post graduate students at 
the University of Melbourne incited me also to examine 
some literature on research methods and on teaching in 
higher education. And in addition to the specialised 
research on accessibility to cultural heritage I had the 
chance to gain new experience and academic knowledge 
that could be integrated in the education at UACEG.

В периода юли-септември 2014 арх. Доника 
Георгиева осъществи специализация за 
преподаватели в рамките на програма AUSMIP+ в 
Мелбърнския университет, Факултет по архитектура, 
строителство и планиране. Мотивацията на арх. 
Георгиева за реализиране на мобилността е обмен на 
опит и проучване на добрите практики в Австралия 
във връзка с изследователски проект „Достъпност до 
културното наследство“. 

Какво сподели накратко арх. Доника Георгиева за своето 
участие в програма AUSMIP+? 

Да участвам в преподавателската мобилност по 
програма AUSMIP + Erasmus Mundus беше изключително 
полезно за мен. Не само получих подкрепа за 
провеждането на проучвания за достъпността до 
културното наследство, но и уникална възможност да се 
включа в живота на университета. Скоро след 
пристигането си в Мелбърн, първоначалната ми цел – да 
се съсредоточа върху проучвателни дейности, свързани 
само с темата на изследователския проект,  претърпя 
известна промяна. Живата университетска атмосфера, 
предоставяща множество възможности за допълнителни 
обучения, ме стимулира да се включа в серия от семинари, 
сесии, открити лекции и други. Именно участието ми в 
тези събития, разговорите с преподаватели и 
докторанти от университета в Мелбърн ме провокира да 
проуча също и литература свързана с изследователски 
методи и с обучението във висшето образование. Така, в 
допълнение към специализираните изследвания на 
достъпността до културното наследство, имах шанса да 
натрупам нов опит и академични знания, които могат да 
бъдат интегрирани в обучението в УАСГ. 



The exchange definitely broadened my perspective both in 
terms of professional interests in the field of cultural 
heritage, and as an academic responsible for the formation 
of the next generation of specialists. And I would like to 
thank everyone who contributed to this amazing academic 
experience I had at the University of Melbourne: Prof. B. 
Peеters, Prof. J. Willis, Assoc. Prof. Arch. E. Dimitrova, Assoc. 
Prof. Arch. B. Georgiev, Prof. K. Darian-Smith, A/Prof. H. 
Lewi, Dr. A. Hurlimann and all the colleagues and new 
friends in Melbourne. 

Обменът определено разшири моите перспективи 
както по отношение на професионалните ми интереси 
в областта на културното наследство, така и във 
връзка с преподавателската ми отговорност за 
формиране на следващото поколение от специалисти. 
Дължа благодарност на всички, които допринесоха за 
това преживяване в Мелбърнския университет: проф. Б.  
Пеетерс, проф. Дж. Уилис, доц. д-р арх. Е. Димитрова, 
доц. д-р арх. Б. Георгиев, проф. К. Дериан-Смит, доц. Х. 
Леви, д-р А. Хърлиман  и на всички колеги и нови 
приятели в Мелбърн.  

During a lecture break with Kate Darian-Smith
Почивка между лекции с Кейт Дериан-Смит
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Workshop break
В паузата на семинара
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Staff tour at the new building of the Architecture, Building and 
Planning Faculty

Обиколка на преподавателите в новата сграда на факултета по 
архитектура, строителство и планиране
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Talks during the Open day at the University of Melbourne
Разговори по време на деня на отворените врати в Мелбърнския 
университет
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Search at the library
Търсения в библиотеката
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A regular day at the university lawn
Обикновен ден на поляната на университета
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