A

строномическата пролет
наближава, но
с лъ н ч е в о т о
настроение е
с нас отдавна... Надяваме
се, че и вашето желание за
нови приключения и предизвикателства се пробужда заедно с идващата пролет!
Някои от вас завършват училище и все още не са избрали
къде и какво да учат. Ние, както винаги, сме тук да помогнем, като ви покажем какво
можете да очаквате от образованието в Швейцария, Холандия и САЩ. Ако не искате
да напускате страната, но
все пак сте любопитни какво
е да се учи в чужбина, можете
да изберете сред най-популярните Еразъм дестинации,
които подбрахме за вас. Независимо дали сте избрали за
висшето си образование България или чужбина, ви предлагаме по-задълбочен поглед над специалностите криминалистика и международни отношения.
За вас, родители, които имате желание децата ви да продължат
средното си образование по някоя от международните програми, подготвихме информация за приликите и разликите между тях, както и за
обучението в швейцарско пансионно училище. Не сме забравили и обучението в България – може да прочетете обобщение на нашумелите
промени в условията за прием в гимназиите, които влизат в сила от
настоящата учебна година.
Ако Великобритания е дестинацията, която сте избрали за завършване на магистърската ви степен, ви предлагаме и няколко полезни съвета за това как да оформите мотивационното си писмо. Подготвили
сме и информация, която ще ви помогне в избора на най-подходящия за
вас град за учене и живеене.
Провокираме ви да помислите какво общо може да има между астрономията и червейните дупки. Ако не се сетите, потърсете отговора
в рубриката „Любопитно“. Продължаваме да ви представяме и успешни, свежи млади хора – този път ще ви запознаем с ВенЗи. За вас, мили
дами, само няколко дни след Деня на жената, сме подготвили пътешествие в света на красотата и грима.
И така, нека насладата от хубавото време започне сега! А защо не и
с разгръщането на следващата страница...
Приятно четене!
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обучение
средно
образование
във Франция

Международни
програми

за средно образование
материал на Милена Узунова

O

бикновено свързваме международното образование най-вече с хилядите български студенти, които учат в университети в чужбина. То обаче има и друга страна. Това са международните образователни програми, които се предлагат в България, както в училищата, така и в
университетите. Определено по-познати са тези в университетите. Но всъщост международно образование на ниво училище се предлага в целия свят. Разбира се, училищата във
всяка страна са длъжни да получат акредитация от местното образователно министерство. Международното образование има своите предимства и те се изразяват основно в подготовката за университет и възможността за прием в най-престижните висши училища. В този брой ще разясним разликите в най-разпространените международни програми, предлагани от училищата.

Програма

A-level

IGCSE

AP

IB

Какво представлява?

A-level е съкратено
от Advanced Level
General Certificate of
Education. Това е
диплома за средно
образование, която
се издава от средните училища във
Великобритания,
както и от институции в други държави с цел приравняване на
обучението с британската образователна система.

IGCSE (International
General Certificate of
Secondary Education)
е гимназиална двугодишна програма.

AP (Advanced
Placement Program)
е образователна
програма за средните училища в
САЩ и Канада. Това
е академичната
програма за средно
образование в
САЩ, която представлява тригодишен курс на обучение.

IB (International
Baccalaureate) е
двугодишна
международно
призната програма, предназначена за ученици, желаещи да
продължат образованието си
в университет.

За какво
служи?

A-level e „златен”
стандарт при кандидатстване за
бакалавърска степен в най-престижните университети във
Великобритания и
света.

IGCSE е подготовка
за продължаване на
обучението в програмите A-level I
International
Baccalaureate. Служи
за директен прием в
тези програми.
Може да послужи и
като сертификат
за владеене на английски език.

Завършилите AP
могат да кандидатстват във
висши училища в
САЩ, Канада и Великобритания.
Британската система признава AP
изпитите като
еквивалент на
A-level.

IB служи за прием
в университет.
Във Великобритания повечето
университети
признават международната
диплома като
алтернатива на
A-level. В САЩ IB
може да послужи
за освобождаване от някои от
курсовете в университет.
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средно образование

Повече свобода
за училищата за балообразуването
при кандидатстване след 7 - ми клас
материал на Ева Дончева

Е

дна
от
най-дискутираните
теми в сферата на образованието е тази за промените в
условията за прием в гимназия.
Част от тях стават факт от
тази година, други се предвижда да влязат в сила от следващата.
Най-важно е да отбележим, че педагогическите съвети на училищата имат повече свободи
при определяне на оценките, които да включат в балообразуването за прием в гимназия.
Разбира се, МОН все пак подготвя различни варианти, от които те да избират, но, в общи линии, критериите за прием се определят от
училището спрямо профила на паралелките, в
които гимназистите ще продължат обучението си.
Предвижда се приемът в гимназия да бъде
само след 7-ми клас и от следващата година да
отпадне изцяло възможността учениците да
кандидатстват след 8-ми клас, а основно образование ще се придобива след 7-ми клас.

Оценките от Националното външно оценяване пък ще придобиват все по-голяма тежест
при балообразуването, ще отпадат вътрешните изпити на някои училища, като те ще бъдат задължени да приемат ученици въз основа
на получените оценки в училище и на матурите.
Следващата новост, на която е важно да се
спрем, е промяната в пресмятането на бала това вече ще се случва с помощта на точки, на
които ще съответстват оценките. Най-високата сума вече няма да е 36 както досега, а ще
бъде 500 точки. Ще могат да участват в класирането и ученици, които са получили двойки
на изпитите от Националното външно оценяване, като техният бал ще се образува въз основа само на оценките от училище и ще бъде
максимум 100 точки. Причината за тази промяна е, че децата вече няма да могат да остават
и да продължават образованието си в т.нар.
масови паралелки в училищата – всеки седмокласник ще трябва да намери своето място в
някоя от гимназиите като кандидатства и
участва в класиранията.
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обучение
във Франция
езикови курсове
и сертификати

IELTS

- най-популярният
тест по английски език в света
за обучение и работа в чужбина
материал на Милена Узунова

Какво е lELTS?

IELTS
(International
English
Language Testing System) е
най-популярният тест по английски език в света за обучение и работа в чужбина. Всяка
година той се провежда над
2,5 милиона пъти в над 140
страни по света. Повече от
9000 организации признават
IELTS като надеждно доказателство за уменията по английски език. Сред тях са университети, колежи, държавни
институции и работодатели
в Европа, Австралия, Канада,
САЩ, Нова Зеландия и др. Тестът придобива особено голяма популярност в САЩ, където броят на признаващите го
институции е над 3000 и нараства непрекъснато. IELTS е
и изискване за кандидат-студентите в програми, провеждани на английски език в университетите в Европа. Общо
над 7000 специалности в Германия, Великобритания, Австрия, Холандия, Дания, Франция, Италия, Испания, България
и много други европейски държави изискват определен резултат от теста при кандидатстване.

Какво включва тестът
IELTS?

IELTS тества всички езикови
умения:
Слушане: около 30минути
Четене: 60 минути
Писане: 60 минути
Говорене: 11-14 минути
Устното интервю е интерак-

тивно и се провежда с квалифициран изпитващ, вместо
компютър, за да можете да
демонстрирате най-доброто
от уменията си.

поща (за кандидатите с адрес
извън София). Не е разрешено
резултатите да се дават по
телефон, електронна поща
или факс.

IELTS Academic или IELTS
General Training?

Желаещите да получат повече от едно копие от резултатите си, могат да добавят до
5 адреса на институции, на
които той да бъде изпратен.
За тази цел, адресите на избраните институции трябва
да бъдат въведени още по
време на регистрацията.

В зависимост от това дали
IELTS Ви е необходим за обучение или за работа в чужбина,
можете да избирате между
двете версии на теста, съответно Academic или General
Training. Всеки един от вариантите поставя оценки от начинаещ до свободно владеещ,
съгласно Общоевропейската
езикова рамка (CEFR).

Резултати

Оценките се измерват по деветобална система, в която 1
е най-ниската оценка, а 9 –
най-високата. Ето как се съпоставят оценките от IELTS
спрямо скалата на Общоевропейската езикова рамка.
Резултатите и сертификатът от теста се предоставят 13 дни след датата на
писмената част от изпита.
Онлайн проверката на резултатите става чрез специално разработената за целта
система на Британски съвет.
Получаването на удостоверението (Тest Report Form) пък
може да стане в Центъра за
обслужване на клиенти в Британски съвет при представяне на документ за самоличност или чрез препоръчана

В случай, че сте пропуснали да
направите това, може да подадете заявление за допълнително удостоверение като
го попълните и изпратите по
имейл до ielts@britishcouncil.bg
в рамките на двугодишната
валидност
на сертификата Ви.
О с в е н
това, съответната институция би
могла
да
провери
р е з ул т а тите Ви и
чрез
онлайн услугата Test
R e p o r t
Form (TRF)
Verification
Service. За
да направи

IELTS
оценки

CEFR
ниво

9.0
8.5

C2

8.0
7.5
7.0

C1

6.5
6.0
5.5

B2

5.0
4.5
4.0

B1
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Международни
отношения
Разберете защо светът
е толкова сложен
материал на Йордан Карапенчев

С

края на Студената война американският политолог
Франсис Фукуяма предрича, че наближава и „краят на
историята”. Светът ще стане по-мирен, а западната
представа за либерална демокрация ще се наложи в
глобален мащаб. Лишени от идеологически конфликти,
хората ще разрешават споровете помежду си само по мирен
път… И - както се казваше в една реклама - един мармот ще завива шоколада в станиол.
Колко нелепо звучи всичко това през 2017 година. Световния мир,
имам предвид, иначе мармотът е правдоподобен в сравнение с
него. Авторитаризмът на североизток иска да ни върне в Съветската империя, а ислямският тероризъм на югоизток - в
Средновековието. Как стигнахме дотук? Какво се обърка със
света и какво трябва да прави България?
Ето на тези въпроси ще трябва да отговорят бъдещите специалисти по Международни отношения.

Какво всъщност означава Международни отношения

Време е да преминем на малко
по-академичен език и да дадем
определение
за
специалността.
Международните
отношения са съвкупност от
икономически, политически,
правни, дипломатически и
други връзки между държавите и системите от държави,
между основните социални
слоеве, класи, между основните социални, политически
сили, организации и обществени движения, действащи на
международната
сцена.
С
други думи - това е специал-

ност, която изучава взаимоотношенията между народите.
Много често, когато се говори конкретно за специалността Международни отношения в България, се имат в
предвид най-вече политическите, идеологическите, дипломатическите, културните
и
икономическите
взаимоотношения между отделните субекти от международната система. Икономическите връзки се изучават
основно от друга специалност с международен приоритет – МИО. Основен фокус на
Международните икономиче-
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Криминалистика
дали реалността прилича
на киното?
материал на Eва Дончева

K

риминалните сериали и романи винаги са били едни от
най-предпочитаните жанрове, особено сред по-младите
хора. Светът, в който попадаме, когато четем или гледаме
как се разкрива едно престъпление, е, меко казано, примамлив. Виждаме как на пръв поглед невъзможна за разплитане
загадка стъпка по стъпка става все по-малко загадъчна, а
криминалистите, като истински магьосници, достигат до заключения,
за които никога не бихме се сетили. И, разбира се, за да направят това, се
опират на всевъзможни миниатюрни, почти невидими, доказателства,
които се появяват на възможно най-странните места.
Да обобщим – за да бъдете криминалисти, трябва да имате набито око,
да сте наблюдателни, да отворите всичките си сетива и да сте авантюристично настроени. Учите 4 години като всички други бакалаври и
получавате изключително вълнуваща и динамична професия след това.
Естествено, това звучи много привлекателно, но дали наистина това е
реалността?

Какво е криминалистика и с
какво тя се различава от
криминологията?

Криминалистиката е наказателно правна наука, която изучава обществените отношения, свързани с разследването, разкриването,
предотвратяването
на
престъпления.
Криминологията
пък е наука за престъплението
във фазата на неговото възникване и извършване. Тук се изучават
и методики за превенция и предотвратяване на престъплени-

ята, докато обект на криминалистиката са вече извършени
престъпления.
Криминалистиката се занимава с
откриване, изземване, изследване,
оценяване и съхранение на доказателствата за престъплението.
Нейната цел е разкриването на извършителя въз основа на доказателствата, търси се обективната истина.
Предмет на криминалистиката са
процесите и закономерностите
на отразяване на събитието на
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образование в UK

Как да изберем

най-добрия град за
следване?

материал на Юлия Кошаревска

Големина

Голям град като Лондон може да ви се стори
прекалено забързан - ако не живеете близо до
университета, всяка сутрин ще трябва да пътувате с тълпи забързани лондончани. В същото време, много малък град може да ви се стори
скучен - няма да има много неща, които да правите извън университета, вероятно по-трудно
ще си намерите работа. Средно големи градове с
около 200 000-500 000 жители обикновено са
достатъчно разнообразни, за да сте сигурни, че
няма да ви е скучно.

A

ко вече сте получили
положителни отговори от няколко университета и не може да
изберете коя оферта да приемете,
може би ключът към правилното
решение е да разберете повече за
градовете, в които се намират университетите. Дори и да сте уверени в избора си на университет, пак е
важно да знаете какво ви очаква в
града, в който ще прекарате няколко години.
Помислете кои са важните за вас
неща в града, в който живеете в момента - от какво не бихте се отказали, кои аспекти не ви харесват?
Това ще ви даде основни насоки за
неща, на които да обърнете внимание в университетския град.

Културен живот

Студентските години са отлична възможност да посещавате различни събития, с които
да разберете повече за интересите си, да се запознаете с хора, които по-късно може да ви помогнат да си намерите работа. Изберете град, в
който индустрията, в която искате да се реализирате, е добре развита - така ще имате възможност освен лекциите в университета, да
посещавате различни събития; да правите стажове във водещи фирми и да научите повече за
реалния живот в избраната от вас сфера.

Население

По-големи градове като Манчестър, Бирмингам
и Лондон, имат по-голям процент студенти и
жители от други страни. Това от една страна,
прави населените места много по-мултикултурни и отворени към чужди привички, а от друга ще
ви даде чудесна възможност да се запознаете с
хора от всички краища на света и да научите
много нови неща за различни култури.

Брой студенти

Градове с два или повече университетa имат
различна динамика - повече студентски вечери в
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полезни съвети

Мотивационното писмо:

крачка към
магистър във
Великобритания
материал на Юлия Кошаревска

M

агистърските програми във Великобритания са чудесна възможност да придобиете допълнителна квалификация и международен
опит. Предвид Брекзит, може би тази година е
най-доброто време да кандидатствате, ако все
още отлагате това решение - британското правителство официално обяви, че гарантира условията по прием на студенти от страни членки на
Европейския съюз да останат същите до края на
2017 г. Не се знае дали ще има промени от следващата година и какви биха били те.
CV, справка с оценки от бакалавърската степен,
диплома за завършен бакалавър, препоръки и мотивационно писмо са документите, които ще са
ви необходими да кандидатствате за избраната
магистърска програма. Мотивационното писмо ви
дава много добра възможност да покажете индивидуалността си и да убедите комисията по прием, че сте правилният кандидат за магистърската програма.
Писането на мотивационно писмо може да се окаже трудна задача, ако не го планирате добре. Ето
няколко съвета за това какво да включите и на
какво да наблегнете:
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обучение в Холандия

Холандия

дестинация не само
за развлечение
материал на Ева Дончева с подкрепата на

В

съзнанието на много хора Холандия се свързва
най-вече с факта, че има най-либералните
спрямо почти всички форми на развлечение закони. В тази европейска държава са легални
практики и вещества, които в други части на
света са забранени и наказуеми с лишаване от
свобода. Ето защо страната се възприема, особено от
младите хора, като място, на което да отидат и да изживеят едно забранено приключение. Холандия обаче, може би
противно на очакванията, е място, където можете, освен
всичко останало, да получите и качествено образование.
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обучение в Швейцария

Живот и
образование в

Швейцария

К

огато
избирате
държава, в която
да учите, независимо дали бакалавърска или магистърска степен,
освен качеството на образование, съвсем естествено е да
има голямо значение за вас и начинът на живот там. Все пак
това ще бъде вашият дом в
продължение на няколко години
от живота ви, а ако ви хареса и
откриете подходящи възможности за работа, е напълно
възможно да решите да останете и по-дълго време.
Швейцария е една от държавите в Европа, в която наистина
може да пожелаете да останете и след като завършите образованието си. На първо място, защото ключовата дума за
нея е „разнообразие“.

По какво се различава
Швейцария от другите
Европейски държави?

Един от интересните факти,
които трябва отбележим, е, че
Швейцария няма официална
столица. Седалище на Федералните правителство и парламент, и град с функциите на
столица, е Берн, а най-големите
градове с икономическо и културно значение са Цюрих, Женева, Лозана и др.
В страната има четири официални езика – немски, френски,
италиански и ретроромански
(ограничен в югоизточната

материал на Ева Дончева

част на страната). В културно отношение липсва хомогенност – и
френското, и немското, и италианското влияние са силни, но населението на Швейцария споделя общи история, национални герои,
ценности.
Швейцарската конфедерация, както е официалното име на Швейцария, е разделена на 26 относително самостоятелни кантона. В
страната се намират седалищата на над 150 международни организации, сред които Червеният кръст, Световната търговска организация, ФИФА, над 4000 финансови институции, сред които и чуждестранни банки.
Освен „разнообразие“, ключова дума, описваща Швейцария, е и „неутралитет“. Страната не членува нито в Европейския съюз, нито
в НАТО и не е участвала като страна във въоръжени конфликти от
1815 г. насам. Тези факти правят Швейцария една от най-сигурните
за живот държави.

Висшето образование в Швейцария

Каквото и да е обобщение тук е трудна задача, тъй като, както и
във всички останали сфери на живота, и в образованието автономията на кантоните е много голяма. Всяко висше училище в Швейцария работи по две законодателни системи – тази на кантона, в
който се намира, и общата за страната. Държавните висши училища са 10 кантонални университета и два федерални технически
университета, а на територията на Швейцария има и много частни висши училища. Най-търсено и, съответно, най-силно развито, е
обучението по туризъм, предприемачество, банково дело, бизнес.
Документите, които ще са ви необходими за кандидатстване,
също се различават в различните кантони. Има голямо значение и
дали искате да запишете бакалавърска или магистърска степен.

В страната има четири официални езика – немски,
френски, италиански и ретроромански

40

обучение в САЩ

САЩ

Видове университети

А

мериканските университети обикновено се свързват с много високи
такси, особено за международните студенти. Трябва да кажем, че това не е твърде далеч
от истината, но пропуска множеството възможности за
стипендии за международни
студенти, както и по-евтините публични образователни институции. В този брой обръщаме внимание на видовете
университети в САЩ – от
частни до публични, за да разширим полето от възможности и направим избора по-ясен и
лесен.

Държавни университети

Държавните университети в
САЩ получават финансиране
от федералното правителство. Често тези образователни институции са част от
една система – това са университети, които функционират
независимо в различни части на
даден щат, но са обединени от
общо управление и администрация. Пример за такава институция е State University
System of New York, която разполага с над 60 кампуса в щата Ню
Йорк. Този вид държавни университети изискват значително по-ниски такси от частните такива в САЩ. Основната

материал на Милена Узунова

им идея е местните студенти от конкретния щат да плащат
по-малко от тези от други щати или от други държави. Затова и
това не е оптималният вариант за българите, които ориентировъчно са таксувани с 30% по-големи суми като международни студени. Въпреки това тези университети отдават финансова подкрепа и стипендии и затова все пак са вариант.

Community Colleges

„Community colleges“ спадат към по-евтините публични образователни институции. В този материал ги наричаме „публични колежи“, но в повечето текстове на български терминът рядко се превежда, затова не се изненадвайте, ако другаде ги срещнете с
английското им име. Публичните колежи в САЩ най-често предлагат 2-годишни образователни програми, макар много от тях да
имат и по-кратки курсове за преквалификация или технически обучения. През последните години се наблюдава тенденция за разкриване на цялостни 4-годишни бакалавърски програми, но засега те са
ограничени до много малка част от колежите.
При успешно завършен двугодишен курс на обучение получавате
т.нар. „Associate degree”, което е приблизително равно на професионален бакалавър в България. С тази диплома можете да кандидатствате във висше училище и да завършите бакалавърска степен, като някои от основните предмети ще ви се признаят за
успешно взети.
Освен това колежите издават и различни видове сертификати.

Безспорен факт е, че частните образователни
институции заемат международните класации и
са сред най-престижните и познати в цял свят
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дестинация на фокус

Най-предпочитаните

Еразъм
дестинации
Андалусия, Испания
материал на Милена Узунова

П

рограмата „Еразъм” е най-известната програма за образователен обмен, финансирана от Европейския съюз.
Тази година програмата навършва 30 години от своето създаване. Равносметката в България - повече от
20 000 студенти и над 13 000 преподаватели и административен
персонал от българските висши училища са се възползвали от възможностите за образователна мобилност. В България „Еразъм“
започва през 1999 г. и досега участниците в нея са се увеличили в
пъти. Ако през първата година в нея са се включили само 10 висши
училища, то днес техният брой вече е 47. В началото само 134 студенти са заминали на обучение и практика по програмата, през настоящата академична година техният брой е 2450.
Програмата дава възможност на студенти от целия свят да учат
и да живеят в чужбина за един семестър или цяла година. Европейския съюз публикува статистика, която проследява кои университети привличат най-много студенти всяка година. На пръв поглед
е изненадващо, че класацията оглавяват испанските висши училища. Всъщност участниците в програмата избират университетите най-вече заради дестинацията – затова не е учудващо, че
Испания е най-атрактивна за студентите от Европа. В този брой
ви представяме някои от най-предпочитаните дестинации според
статистиката, предоставена от ЕС.

В най-южния испански регион
се намират градовете Севиля,
Гранада, Кордоба. Университетът в Гранада заема челно
място в Европа по своята
студенстка мобилност и международна насоченост. Това
се дължи на утвърдените
традиции на университета в
програмата Еразъм. Годишно
той приема над 2200 ч у ждестранни
студе нт и,
което е повод за награда т а „ З л а т н а Еразъм звезда”
(Erasmus Gold Star). Не е за
подценяване и фактът, че
Андалусия е едно от най-слънчевите и топли европейски

Испания е най-атрактивна
за студентите от Европа
кътчета с огромни обещания
за забавления и приятни емоции. Какво повече му е нужно на
един студент?
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специалност на бъдещето

Ландшафтна
архитектура

...и защо имаме отчаяна
нужда от нея
материал на Йордан Карапенчев с подкрепата на

Р

азхождали ли сте се наскоро из някой парк в родината? Или просто по улиците, където
трябва да има озеленяване? Виждали ли сте как изглеждат централните площади в много
градове и села? Навсякъде има изсъхнали дървета, опасно надвиснали клони, разорани от
паркиращи автомобили полянки.
Единствената грижа, които тези площи получават, е по програми за заетост на мургави
наши сънародници с резачки (които режат толкова добре, че по-добре да не го правеха…).
Единственият случай, в който нови паркови площи се появяват, е за да може някои местен политик да
си направи PR. И после пак зарязваме всичко.
Хайде да кажем стига! Как да подобрим положението ли? Нека да си обучим специалисти по „Ландшафтна архитектура” и да ги изпратим на работа по градове, села и паланки. Като първа стъпка в този процес, нашето списание трябва да изясни каква е тази специалност и къде можете да я изучавате.

Няма правилни или грешни решения - различните културни
традиции обуславят и разликите в архитектурните практики
Нещо средно между градинар и архитект

Не е пресилено да кажем, че
ландшафтните архитекти са
кръстоска между градинари и
архитекти. Ако трябва да го
кажем по по-академично издържан начин, то определението за ландшафтна архитектура е: проектирането на
обществени места на открито, паркове и градини, както и
други структури за постигане на екологични, социално-поведенчески или естетични резултати.
В превод - хубавото задължа-

ва. Когато едно публично
пространство е естетически
издържано, хората го пазят
чисто и се държат по-добре в
него. В психологията това се
нарича „теория на счупения
прозорец” и е безспорно доказано с изследвания. В този
смисъл, професията на ландшафтните архитекти е и
много важна за обществото.

Какви предмети се изучават

Бъдещите ландшафтни архитекти изучават доста голямо разнообразие от учебни

предмети, които не се срещат в други специалности.
Различните
университети
могат да имат различни учебни планове, като дори местния климат има влияние върху
учебното съдържание. Все
пак те трябва да подготвят
кадри, адекватни на местния
пазар на труда и на природата в съответната страна.
Ако трябва да говорим за конкретни
специалности,
то
може да изброим следните:
История и теория на градинско-парковото изкуство; Изграждане, поддържане и развитие на „зелените системи“;
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обучение във Франция
kултура

Холивуд

приказната реалност,
която плени света
материал на Ива Йохан Ганчева

„T

ова е приказка, разбираш ли - рече твърдо Благолажът и настави: - Защо ти е истината? Да взема да ти разправям, да
речем, за дрипавите гащи на дядо Тодор
или за смачканата калимявка на дядо поп?
Или да ти разправям за нас, голи-голтаци, дето сме тръгнали, с коси на рамо и с просеник в
торбата, да бием път цяла седмица до Тракия на коситба? Всичко това, приятелю, е истина. Ама защо
ти е тая пуста истина?
- Ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са? - отговори Лазо.
- Чудновати, но хубави! Слушаш, слушаш и се забравяш… И току виж, че чудноватото почва да ти се
чини истина, потънеш в него и отидеш. Затова има
приказки, затова са ги хората измислили. И песните
са затова… да те измъкнат от истината, за да разбереш, че си човек.“
Чели ли сте разказа „Касачи“ на Елин Пелин? Може
би не, може би не помните. Но ако се питате какво е
общото между него и Холивуд, ще ви кажа – приказката, която разказват и чиято цел е да ни откъсне
от тук и сега и да ни заведе на места, до които дори
въображението ни рядко стига. Сигурна съм, че се е
случвало на всеки да се потопи в магията на всичко
възможното, да потъне в неугасващата надежда,
да се загуби в непресъхващата любов, да преодолее
всяка трудност и да преживее щастливия край на
своето приключение в едно нереално измерение,
създадено от „фабриката за илюзии“ Холивуд.
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Миша Йорданова:

Обичайте нещата, с които
се занимавате
интервю на Деси Пенчева

Мише, разкажи ни накратко за себе си.

На 18 години съм и завършвам средното си образование в Спортно училище „Г. Бенковски“ - Варна
с профил „волейбол“. Времето ми е изпълнено с училищни занимания, тренировки, състезания и
подготовка за предстоящите матури. Но като всеки млад човек имам и други интереси - модата!
С удоволствие изпълнявам ангажиментите си, свързани с Модна агенция „Вип фешън груп“, в която
съм вече от две години!

Участва на Мис Варна. Kак реши да участваш?

Мис Варна е не само конкурс, а истински спектакъл на красотата и единствен по рода си в България! Всяка млада варненка има желанието да бъде избрана и да стъпи на тази сцена. Моето участие е свързано с хореографката на конкурса Дияна Янкова, която ме покани и мотивира да се явя
на кастинг. Опитът, който получих от първото ми участие, ми даде основа за работата ми като
модел и подготовка за следващия конкурс, в който вече станах втора подгласничка и получих лична покана за участие в Lady Universe!

разлика от абълката и червея, във вселената
няма как да знаете какви опасности ви чакат на
другия край на червейната дупка. Другият край
може да се намира на доста опасно място във
вселената с всякакви екстремни феномени.
Може да се намира дори и в ядрото на някоя
звезда.
Червейната дупка може да направи така, че да
отидете в друга галактика, изминавайки едва 2
метра. А може и да се озовете в друго време. Но
използването на червейната дупка като машина на времето поражда нерешими въпроси.
Дали в далечно бъдеще земляните ще бъдат
способни да се връщат в миналото и да променят хода на историята?
Законите на Айнщайн от Общата теория на
относителността разкриват, че пътуването
в бъдещето е възможно. Според тях времето
тече с различно темпо в зависимост от това
къде се намирате и колко бързо се движите.
Обекти, движещи се със скорост, близка до
тази на светлината, остаряват по бавно от
тези, които са неподвижни. Обекти в близост
до тяло със силна гравитация остаряват
по-бавно от тези, които са по-отдалечени.
Физиците проучват дали червейните дупки
могат да осигурят пътуване не само в бъдещето, но и в миналото. Ако едната уста на някоя
червейна дупка е близо до Земята, а другата – в
центъра на галактиката, времето в двата
края ще тече с различно темпо, ако бъде гледано отстрани. Но ако гледаме директно през
червейната дупка, темпото в двата края ще
изглежда еднакво. Тази разлика между времевия
темп, гледан отвън, и времевия темп, гледан
през червейната дупка, би превърнала дупката
в машина на времето.
Това означава, че може
да влезете в червейната дупка днес и да излезете от другия край стотици или хиляди години по-рано.
Един от проблемите с пътуването в миналото
е, че то поражда различни парадокси. Най-известният е „парадоксът на дядото“. Ако можех да върна времето назад и да убия дядо си,
баща ми никога нямаше да се роди и съответно
аз нямаше да съществувам. Това, разбира се, означава, че не бих могъл да се върна във времето.
Щом законите на физиката позволяват съществуването на червейни дупки, как могат
да се справят с опасностите от променянето
на историята? Една от възможностите е, че
физическите закони ви позволяват да се връщате назад в самостоятелна среда, в която не
можете да променяте нищо. Това ще ви предпази от неприятни случки като „парадокса на дядото“.
Съществува и друг феномен, който подобно на
червейната дупка още не е открит, но е възмо-
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