Н

якои ще кажат, че лятото не е време
за
сериозни
теми. Ние, от
сп. „Образование и специализация в чужбина”, ще отвърнем, че именно когато
човек е спокоен и отпочинал,
той взима най-правилните и
осъзнати решения. Затова
сме отново тук, дори и в
най-ваканционния период от
годината, за да ви напъстваме и помагаме във важните
начинания. Посвещаваме летния си брой на две традиционни специалности, Право и Педагогика, както и на две
популярни
дестинации
–
Франция
и
Германия.
По-конкретно обръщаме поглед към видовете френски
университети и програмите
на английски език в германските университети.
За тези, които се интересуват от нарастващото влияние на азиатското образование, сме подготвили материал за държавата Южна Корея. Ще ви срещнем и с един от българските членове на Европейския
парламент, за да ви представим интересен поглед върху професия Политик. За любителите на нетрадиционното разглеждаме подробно
специалността Астрономия и aстрофизика.
Съчетаваме полезното с приятното и насочваме вниманието ви към
възможностите за работа и стаж през лятото. Подготвили сме и
практични съвети за готвене, необходими за всеки бъдещ студент,
който ще живее сам в чужбина. За размисъл и вдъхновение ви срещаме
с Мариус Куркински, с когото разговаряме за живота и любовта.
Приятно четене!

Милена Узунова
редактор
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студентски живот

Евелина Петрова:

Никога не позволявайте
на някого да ви убеждава,
че нещо е невъзможно

Име: Евелина Петрова
Специалност: Маркетинг и реклама
Университет: Coventry University,
Великобритания

Как реши да учиш в чужбина?

Още от малка изучавах
усърдно английски и мечтаех
да живея в Обединеното кралство някой ден. Решението ми
да уча извън България както и
изборът ми на университет
стана много случайно. Един
ден обядвах с родителите си
и точно по същото време имаше изложение на чуждестранни университети в Шератон,
и съответно с майка ми решихме да отидем и да се информираме. Това се случи лятото между 10-ти и 11-ти клас.
Влизайки в залата видях огромен брой щандове с представители от различни университети
от
различни
страни.
Започнах да сядам на различните маси, без ясна представа
аз какво искам да уча, но знаех,
че ще е нещо в бизнес сферата. Съответно си спомням, че
тогава разпитвах за Международен бизнес. Спомням си,

интервю на Ана Автова

видях зад мен щанда на Coventry University и видях, че имаше огромна опашка за него, може би повече от колкото за всеки друг университет. Реших и аз да се включа в чакането и когато моят ред
дойде, започнах да разпитвам представителката за специалността. Тя ми каза всичко това, което всеки ми обясняваше, но
ми каза, че с този университет аз през третата си година ще
имам възможността да уча или стажувам по специалността си
някъде извън Англия без ограничение. След приключването на
разговора си спомням, че станах от масата и казах на майка ми,
че това е университетът, в който ще уча, както и стана.
В началото на последната учебна година аз вече имах условен
прием в университета, базиран на резултата ми от IELTS, което
ми осигури един много по-спокоен период, за разлика от съучениците ми. Това ми позволи да се подготвя сама за матурите, на
двете от които имах отличен резултат, а това от своя страна
потвърди обучението ми в Англия.

Как избра специалността, която учиш?

Изборът ми да уча Маркетинг и реклама беше базиран на това,
че докато бях ученичка, аз работих като промоутърка в една
софийска агенция и обожавах това, което правих по много причини. Също така, във всяка една кампания си мислих какво аз бих
направила, за да може да има по-добър резултат. Когато дойде
моментът да си избера конкретна специалност, дълго време
четох в интернет какво точно означават различните специалности. Един ден обсъждахме с майка ми какви са ми вариантите
и стигнахме до решението, че трябва да е нещо или с маркетинг, или с реклама, а за щастие в избрания от мен университет се предлагаше специалност, която комбинира двете –
Маркетинг и реклама.
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средно образование

Къде продължават
образованието си
зрелостниците
материал на Милена Узунова

Матури 2017

Статистиката на МОН показва, че тази година
резултатите от държавните зрелостни изпити
по повечето предмети са по-високи от миналогодишните. Наблюдава се покачване на оценките по
български език и литература, география и икономика, история и цивилизация, химия и опазване на
околната среда, английски, немски, френски и
италиански езици. Има незначителен спад в резултатите по математика, философски цикъл,
руски и испански език.
Равносметката е, че в топ 10 по успех на матурата по БЕЛ са седем столични училища, две езикови гимназии в Пловдив и една в Ловеч. На първо
място е 91-ва Немска езикова гимназия „Проф.
Константин Гълъбов“ (със среден успех 5,66),
следва 73-то Средно училище „Владислав Граматик“ (5,59) и 164-та Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ (5.59). След първите три места се нареждат НГДЕК „Константин
Кирил Философ“ (с 5,53) в София, Езиковата гимназия „Иван Вазов“ в Пловдив (с 5,51), Американският колеж (с 5,48), Софийската математическа
гимназия „Паисий Хилендарски“ (с 5,47), Първа английска гимназия в София (5,45).
С най-висок резултат на втория държавен зрелостен изпит по 13 предмета на първо място е
Американският колеж (с 5,84).
След него по успех на втората матура са Първа
английска гимназия (с 5,83) и частното училище ЧГЕХП „Проф. д-р Васил Златарски“ (с 5,74).
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обучение в България

България

работа и стаж през лятото
материал на Йордан Карапенчев

Л

ятото
може
да
бъде време за отдих, за завръщане в
родината на тези,
които учат в чужбина, за забавления
и почивка. Но не само. През лятото много студенти използват възможността да си помогнат финансово или натрупат
така необходимия стаж по специалностите си.
Пословично известни са обявите, които все изискват опит. Е,
това е практически единственият начин да се сдобиете с
него преди завършването. И
тъй като през учебната година
по презумпция сте заети с учене, то през лятото наистина
трябва сериозно да се замислите за възможностите.

Какво е стажът?

Преди всичко - трябва да си дадем сметка какво означава
това понятие. Стажът е взаимноизгодна сделка между работодатели и студенти, при която работодателят получава безплатна или нископлатена работна ръка, а студентът – възможност да натрупа практически опит в
сферата, в която се обучава, възможност да направи контакти, от които да се възползва при търсене на работа в
бъдеще.
Важно е да се отбележи, че стажът е задължителна част
от обучението по много специалности и дори е заложен в
структурата на програмата. При това положение студентът няма право на избор - за да завърши, трябва да си намери стаж през лятото. Истина е, че има хора, които
представят фиктивни бележки за стаж, има и работодатели, които са склонни да издадат такава бележка, дори
на човек, който работи на договор... Но това не са добри
решения и не ги препоръчваме.

Какво е работата през лятото?

За разлика от стажa, работа означа задължително
сключване на договор между работодател и студент. Този
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изпити и сертификати

Сертификат

CELI

Parla Italiano?
материал на Милена Узунова

С

ертификатът
CELI е най-известният сертификат,
удостоверяващ
владеенето на италиански език. CELI се издава на
чужденци, чийто роден език не
е италиански, и се признава от
всички университети и институции, за които е необходимо
определено ниво на владеене на
езика. Дипломата се издава от
Университета за чужденци в
Перуджа (Università per Stranieri
di Perugia) и се приема за официален сертификат от Министерството на образованието и Министерството на
външните работи на Италия.

Нива и компоненти

■■ CELI Impatto – A1
Първото ниво на изпита CELI
се нарича CELI Impatto. Това е
нивото за начинаещи, което
кореспондира на ниво А1 според Европейската езикова
рамка. CELI Impatto свидетелства за начално владеене на
италиански и способност за
постигане на самостоятелно
общуване в ежедневни ситуа-

ции. Кандидатите трябва да
могат да отговарят на кратки въпроси за себе си, дома и
семейството си. Изпитът
включва четене с разбиране,
кратко съчинение, довършване на текст, слушане с разбиране, кратък монолог и разговор с изпитващия.
■■ CELI 1 – A2
CELI 1 отново е начално ниво,

Сертификатът служи и за кандидатстване за работа
и може да бъде определен като универсално ниво,
което отваря редица врати към академично и
професионално развитие в италиански институции
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образование в цифри

Как се нареждат британските
университети според класацията
на „Гардиън“ за 2018 година?

КеЙмбридж
е отново на върха

E

жегодната класация
на британските университети, издавана от английската
компания „Гардиън“, е един от
водещите наръчници при избор на университет. Класацията подрежда университетите според редица фактори:
кариерни перспективи, удовлетвореност на студентите от програмите, от качеството на преподаване,
условията за прием и други.
Най-общо тя се фокусира върху преподаването, студентското удовлетворение и възможностите за реализация
– важни условия, които студентите взимат предвид, когато избират университет.
Основната класация е подраз-

материал на Милена Узунова

делена на 54 отделни предметa. В този материал ще обърнем
внимание и на няколко от основните специалности и кои британски университети се представят най-добре в тях.
Университетът Кеймбридж оглавява класацията Guardian
University Guide за седма година подред, докато Оксфорд е на второ място, а St. Andrews – на трето. От миналата година се наблюдават малки разлики сред първите 10 университета: Durham
University, който заема шесто място през 2017 година, за 2018 се
изкачва на четвърто, а Bath University от десето минава на пето
място. Imperial College London, Loughborough, Warwick, Lancaster,
Surrey и UCL са останалите университети в топ 10.
Надолу в класацията някои университети се изкачват драстично от миналата година. Сред тях е Liverpool Hope (56-то място),
който е университет едва от 15 години и надминава своя конкурент University of Liverpool (67-мо място).
University of West London е друго известно висше учебно заведение, което преминава на 58-мо място от 96-то през миналата
година. Що се отнася до класацията според видове специално-
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специалност на фокус

Право

вечно актуална специалност

материал на Йордан Карапенчев

Ч

овешката цивилизация е невъзможна без правото. Неслучайно първите култури, които смятаме за люлката на цивилизацията, са тези, които са създали свои собствени
закони - Шумер, Египет, Вавилон и Асирия. Първите писани закони са създадени от шумерски владетел преди повече от 4000 години, но най-известният законник от дълбоката древност е написан от вавилонския цар Хамурапи през 1760 г. пр. Хр.

От Двуречието тези закони се пренасят към старогръцкото право (а и философия), която на
свой ред е в основата на римското право. А то, както много от вас вероятно знаят, е в основата
на правораздавателната система, наречена гражданско право, която днес се използва в България и
в по-голямата част от света.

Изглежда без право не може. Затова и всяка година, независимо от модата, независимо от икономическата ситуация и независимо от всички проблеми и лошия имидж, който съдебната система
има - кандидати за специалност право винаги има.

Различните правни системи по света

Правото не е точна наука.
Законите на физиката например се изучават по един и същ
начин във Великобритания,
България, Германия или където и да е другаде. Правните
норми обаче варират. Има сериозни различия и в изискванията на отделните страни
към студентите по тази
престижна специалност. Затова не винаги е възможно
юрист да се премести от една
държава в друга и просто ей
така да започне да работи по

професията си. В света има
няколко основни правни системи.
Вече накратко разказахме
историята на българската,
която е идентична с тази в
континентална Европа. Това
обаче не е единственото право, което ни е познато – англоезичните държави като Великобритания,
САЩ,
Канада,
Австралия и някои други бивши английски колонии използват т.нар. общо (или прецедентно) право. Идеята за
прецедентите не е позната на

римляните – корените на тази
практика се коренят в обичайното право на германските
племена.
Третата голяма правна система е мюсюлманският Шериат. Хората са чували за традиционното право в исляма,
но малко от тях знаят, че
това е официалният закон в
над 20 страни. Някои мюсюлмански държави използват
правни кодекси, „вдъхновени”
от Шериата (например Египет или Индонезия), но по-консервативните като Саудит-
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обучение
във Франция
специалност
на фокус

Педагогика
материал на Борислав Борисов

П

овечето учители избират професия „Педагог“, понеже тя помага на хората. Чрез преподаването се ангажираш да въздействаш върху живота на децата.

Въпреки че някои учители правят преподаването да изглежда лесно, то може да
бъде изпълнено с препятствия — необходимо е да се справяш с препълнени класове,
огромна документация, непреодолима бюрокрация, безотговорни ученици и незадоволителна заплата. Всъщност да си учител съвсем не е лесно. Това изисква огромна самопожертвователност.
Въпреки тези трудности, много млади хора се насочват към специалността Педагогика след 12-ти
клас. Всяка година броят на желаещите се увеличава, което показва, че да бъдеш учител все още
е атрактивна и желана професия.

Педагогика

Педагогика е социална наука,
която изследва същността,
закономерностите, тенденциите и перспективите на
развитието на педагогическия процес. Тя е наука за обучението и образованието на
детето и представлява съвкупност от научни познания,
организирани в система и проверени в практиката. Тя е съвкупност от закономерности,
принципи,
методи,
форми,
средства и процедури за реализация на учебно-възпитателната дейност. Целта на
педагогиката е с научни методи и средства, а така също и

по пътя на експериментирането, да разработва теория
за формирането на човешката личност. В контекста на
учене цял живот (Life-long
learning) се използва думата
андрагогия за еквивалентния
термин при възрастните.

или изкуство. Спорът се разрешава като педагогиката
твърдо се определя за наука, а
педагогическата практика –
възпитанието и обучението –
се определят и като изкуство,
поради
творческия
характер, който съдържат.

Първите професионални учители вероятно са се появили
преди времената на древна
Елада – все пак това е от
най-старите и най-уважавани
професии. До началото на ХХ
век, в специализирания печат
и педагогическите среди, много остро се дискутира въпросът дали педагогиката е наука

Основните дялове на педагогиката са: общи основи, теория на възпитанието и теория на обучението (дидактика).
Според възрастта, за която
се отнася, се дели на предучилищна, училищна и педагогика
за възрастните (андрагогика).
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Mr English

На Запад казват „Ние можем!“,
а на Изток - „Ние не можем!“

Име: Лиам Уебър
Държава: Англия
Специалност: драматическо изкуство
Университет: B.R.I.T School
Професия: Педагог

Представяме ви Лиам Уебър талантлив англичанин, който е
решил да свърже живота си с
България и да прави бизнес тук.

Лиам, на колко години си и как успя
да дойдеш да живееш в България?

На 28 години съм. Дойдох в
България за първи път през
2012 г., след като дълго бях работил в правителствената
сфера по европейски проекти в
периода 2009-2012-та. Съзрях
възможността да създам бизнес в България, затова реших
да направя крачката и да опитам късмета си. По онова време бях и във връзка с момиче от
България, което доста ми помогна да направя прехода.

Имаш интересна история за това,
че си бил приет да бъдеш актьор
всъщност, но защо не се случи?

След като завърших B.R.I.T
School, учебно заведение, финансирано от сър Ричард Брансън, ме приеха в известната
Американска академия по драматическо изкуство, където
са учили хора като Ким Катрал,
Дани ДеВито и други. За съжа-

интервю на Борислав Борисов

ление, световната финансова
криза настъпи през 2008-ма.
Това сложи край на мечтата ми
да съм актьор, защото таксата за 4 години без покриване
на разходите за живот беше
400 000 долара. Разбира се,
имах
финансова
подкрепа,
като стипендии, които обаче
изчезнаха, щом кризата настъпи.

Разкажи ни каква е твоята
основна дейност в България и има
ли почва за бизнес в страната ни?

Областите, с които се занимава Mr. English Education, са образователната, бизнес сферата, театъра и музиката,
областта на презентационните умения и публичните изяви,
както и личностното развитие. Работим с хора от всяка
възраст, работим с фирми и
организации, които се развиват и искат да подобрят своите кадри, английския им, етикета и меките им умения.
Много центрове в Англия са с
дълга история и опит в тези
области, така че е разумно да
се опита зад граница.

Не мога да не те попитам как се
справяш с българския? Как го
оценяваш – труден език ли е или не?

Българският език е сложен,
пълен със звуци и конструкции,
които са ми непознати. Овладял съм основните му принципи
и произношението ми е прилично. Повечето време от ежедневието си прекарвам в мислене и
говорене на английски, понеже
така си изкарвам хляба, а и
обикновено хората около мен
искат да контактуват на английски.

Спомняш ли си първия път, в който
влезе да преподаваш в България?
Какви емоции ти носи?

Бях на 23, когато за първи път
се изправих пред група, на която да преподавам. Беше курс по
английска граматика за възрастни: половината членове на
групата бяха с по 10-15 години
по-възрастни от мен. Естествено, вълнението ме тресеше
отвътре. Ала след около 20 минути се озовах в свои води, тук,
в една чужда държава. Беше
моментът, когато видях в лицата на хората тяхното фоку-
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Clearing:
как да се възползваме от
втория шанс за постъпване
в британски университет?

Ц

яла учебна година
сте се подготвяли
за това как през
септември ще заминете за Великобритания, за
да следвате мечтаната специалност. Нещата обаче така се
стичат, че не изкарвате заветната оценка от офертата
си за университетите, за които сте кандидатствали. Загубено ли е всичко? Трябва ли кардинално да променяте плана за
това къде ще се стекат следващите няколко години от живота ви?
Макар и да не сте успели да
влезете в мечтания университет с мечтаната специалност, Clearing предлага втори
шанс на кандидат-студентите във Великобритания. След
като всички кандидат-студенти получат оценките си и приемат или отхвърлят офертата
от двата си финални избора,
местата, които са останали
незаети, се отварят за всички.
Това значи, че независимо дали
сте кандидатствали за дадена
специалност или не, имате възможността да пробвате късмета си за същата специалност в друг университет или
за друга специалност в избрания от вас университет. Ако

материал на Юлия Кошаревска

не сте получили оферти от университетите, за които сте кандидатствали; не искате да приемете никоя; или сте изпуснали крайния срок, пак може да се възползвате от Clearing.
В сайта на UCAS може да видите списък на всички курсове, които
участват в Clearing. След като изберете най-подходящия курс,
всичко, което трябва да направите, е да се обадите на посочените
телефони и да разберете от консултантите дали резултатите,
които имате, са достатъчни да бъдете приети.
Clearing протича от юли до септември всяка година, но най-натоварения ден, когато най-много от свободните места се заемат, е
веднага след като излязат резултатите на британските абитуриенти. За университетите това е важен ден - за да се справят с
отговарянето на всички обаждания, е необходима помощта както
на студенти, така и на огромна част от административния персонал.
Тази година Clearing започва на 5 юли, а повечето английски кандидат-студенти ще получат оценките си на 18 август.
Ако харесате повече от един курс, който е отворен за Clearing, не
ограничавайте избора си, а кандидатствайте за всички. След като
получите оферти или откази от тях, ще може да изберете най-подходящия за вас.
Топ съвети как да сме успешни на Clearing:
■■ Уверете се, че имате достъп до интернет, дори и да сте на почивка - важно е да отговорите на време на офертите, които ще
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полезни съвети

Какво
да сготвим,
когато
мама я няма?
материал на Юлия Кошаревска

E

дна от големите промени за повечето първокурсници
е фактът, че до вчера са хапвали вкусни домашни гозби ежедневно, а днес трябва да планират сами три
хранения на ден. Дори и уменията ви в кухнята да се
изчерпват с варенето на яйце и мазане на филия, не се притеснявайте - с малко упорство до седмици ще може да си сготвите, каквото пожелаете.

Подготовката

Както при повечето неща, които възрастните правят, и тук
подготовката и организацията са едни от най-важните неща,
които ще гарантират успеха на мисията „хранене без прекалено много полуфабрикати”.
Щом се нанесете в новата си квартира, разберете какви магазини има наоколо. Има ли големи супермаркети? А магазини за
плодове и зеленчуци? Малко магазинче, което работи до късно?
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Франция
Видове университети

материал на Милена Узунова

Френско висше образование

Франция е една от най-престижните европейски дестинации за получване на висше образование. Страната традиционно се нарежда сред първите места в Европа според броя на международните си студенти: около 12% от общия брой на студентите са чуждестранни. Причините за
това са много: от висококачественото образование, през богатия избор на специалности и нарастващия брой програми на английски език до едни от най-ниските такси в света. Не се прави
никаква разлика между чуждестранни и френски студенти: условията за прием, издаваните дипломи и таксите за записване са еднакви, без значение от националността. Франция е една от
най-предпочитаните дестинации и за българските студенти – близо 1500 българи избират да
следват в едно от многото висши учебни заведения в страната. 74 държавни университета,
над 200 висши инженерни училища, 150 висши училища по търговия и мениджмънт, 120 държавни
висши училища по изкуства, 20 училища по архитектура и повече от 3000 други висши специализирани училища в области като социалната сфера, парамедицина, туризъм, спорт, мода, дизайн. В този брой акцентираме именно върху видовете висши учебни заведения във Франция, за
да внесем яснота към най-правилния избор за вас.
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Германия
с английски
език
материал на Борислав Борисов

Г

ерманските университети са известни с високото качество на преподаване и ниските си такси за следване. Нищо чудно, че все повече студенти от цял свят избират
Германия. Страната на поетите и мислителите в центъра на Европа е известна с високия си жизнен стандарт. В Германия са родени композитори като Бетовен, Бах,
Брамс; поети като Гьоте, Шилер и Хайне; писатели, инженери и изобретатели, сред които
Айнщайн, Ото, Даймлер, Бенц, Дизел.

Защо в Германия?

Основната причина е може би, че ще имате
възможността да учите в една от най-развитите държави не само в Европа, но и в света.
Високите заплати позволяват на хората да
поддържат висок стандарт, което от своя
страна им дава възможност и да живеят значително по-добре и по-спокойно в сравнение с
други европейски страни, включително и България. Законите в страната са така направени, че няма как да не се спазват от гражданите. Пред немския закон всички са равни и всяко
нарушение се наказва строго, спазването на
закона от всички гарантира сигурност и спокоен начин на живот.
Другата важна причина, поради която студентите избират да продължат своето образование в Германия, е лесният прием в немските ВУЗ-ове. За повечето специалности

студентът не е необходимо да държи каквито
и да било приемни изпити.
По време на своето обучение в Германия студентите получават най-вече методически и
теоретични знания, но има над 160 висши учебни заведения в Германия, които се съсредоточават върху практическата подготовка. Друго
голямо
предимство
на
немските
университети е, че студентите сами могат
да изберат какви лекции и семинари да посещават (упражненията са задължително заложени в програмата). Студентите имат и пълната свобода да решават при кой преподавател
или професор да се запишат и за изпит.

Кандидатстване

За кандидатстването и приема в Германия са
необходими само диплома за средно (или висше
за магистърска степен) образование и серти-
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обучение в Южна Корея

Южна Корея
азиатският тигър в
образованието
материал на Йордан Карапенчев

Ю

жна Корея (или Република Корея, както официално се нарича държавата) е страна,
сътворила истинско чудо.
През 50-те години, това е разорена от война
държава, без никаква инфраструктура или индустрия. Населението е масово необразовано,
бедно и живее предимно в селата. За капак на
всички, половината ú територия остава окупирана от комунистическия режим на Север и непрекъснато е под заплаха от нова война.
От страна с такива характеристики може да се
очаква днес да е част от третия свят… Но не и
Южна Корея. Корейците са изградили просперираща държава, която днес има една от най-силните икономики и висок жизнен стандарт в региона. Причините за това малко „чудо“ са
комплексни, но със сигурност образователната
система е сред тях.
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Астрономия
и Астрофизика
материал на Борислав Борисов с подкрепата на

H

Никоя друга наука не може да остави с влиянието си такъв силен отпечатък върху развитието на човечеството в нашия свят, какъвто оставя астрономията. Благодарение на нея ние
научихме, че не сме сами във Вселената и дори, че съществува Вселена. Благодарение и на астрономията някой ден жителите на нашата планета ще бъдат спасени. Именно затова
трябва да подхождаме към специалността като към инвестиция в живота на човечеството
на планетата. Поради тези факти астрономията става все по-популярна като специалност, както и
новата интердисциплинарна специалност със съществена физична част, а именно „Астрофизиката“.
Като начало, нека обаче направим разликата между двете.

Астрономия

Думата „астрономия“ идва от
гръцки език и в превод означава
„закон на звездите“. Астрономията е една от най-древните науки. Съществувала е още в Древна
Гърция.
Тя е позната още на древния философ Аристотел, който смятал, че Земята е центъра на Вселената.
Освен
в
Гърция
астрономията била позната и в
Индия, Персия (днешен Иран), Европа.
Науката астрономия изучава
небесните тела, като звезди,
планети, комети и т.н. Тя също
така изучава и образуването и
развитието на Вселената, еволюцията ú и физическите, и химически свойства на небесните
тела и техните движения.
В наши дни професионалната
астрономия често се възприема
като синоним на астрофизиката.

Астрофизика

Астрофизиката представлява физичното изследване на небесните тела (планетни системи,
слънце,
неподвижни
звезди, междузвездна материя)
и космоса (галактики, вселената като цяло: космология) и основна част от астрономията;
по пътя към професията на ас-

троном на следването ви по физика все по-голямо значение ще
придобиват областите астрономия и астрофизика.
Определящ принос за развитието ѝ имат въвеждането
на телескопа в астрономичните наблюдения в началото на
XVII в., откриването на спектралния анализ и изобретяването на фотографията през
XIX в., възникването на фотоелектричните измервания, радиоастрономията извънатмосферната астрономия през XX в.

Бакалаври и магистри

В бакалавъра по Астрономия
или Астрофизика най-общо се
изучават екпериментална и
теоретична физика, математика, както и други предмети
(информатика и химия). Следват така наречените предмети, които се изучават по-задълбочено и са специфични за
всеки университет и преподаването на експериментални и
теоретични методи на работа
- например как се работи с физични уреди, работа с компютър, измервания и тълкувания
на резултатите от тях). Формите на преподаване са както
традиционните лекции, така и
упражнения и практики.

Магистърската
програма
цели специализация на студентите. Магистърът се формира
в зависимост от научния профил на университета и на физичния факултет. Разделя се на
две фази: фаза на задълбочаване в специалността и фаза на
научна работа, в която студентът работи самостоятелно над определен научен
въпрос.

Бакалавър по астрофизика

Бакалаврите от специалност
Астрофизика в зависимост от
избрания модул притежават
следните по-специални умения:
да извършват теоретични и
експериментални изследвания в
областта на фундаменталната
и приложна астрономия, астрофизика, метеорология, океанография и геофизика, а така също
в онези области на други науки,
за които методиката и средствата на тези области от
физичните науки са необходими; да разработват методи и
средства за изследване, измерване и контрол в научни и производствени лаборатории; да
извършват
наблюдения
на
обекти в космоса, и много други.
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звезден час

Мариус Куркински:

Когато нещо
не правим добре, ние
заплашваме хората
интервю на Борислав Борисов

Даваш трудно интервюта. Май не обичаш суетата?

Наистина в края на сезона трудно бих се навил на интервю. Но не бих казал,
че не обичам суетатата. В нашата професия няма как да не си в нея. Аз съм
обикновен човек. Опитвам се да не се превъзнасям с това, което правя – с големите текстове, които изпълнявам. Опитвам се да запазвам едно нормално
човешко състояние, тъй като многото срещи с публиката и изпълнението на
високи текстове може много лесно да създаде в теб усещането за гордост и
че си нещо повече от другите. Това е грях и не е хубаво. Искам да остана колкото се може повече на земята, но е невъзможно. Борбата е голяма, сцената
винаги остава много високо място, което изисква потресаващо присъствие.
Днес пак си дадох сметка. Не можеш да изкараш ей така представление, макар
то да е 50-то или 60-то. Няма как да стане спектакъл без да имаш усещането, че си извън света. Извън себе си. Че си само душата си. Че пътуваш в безкрайното само с нея. Така че професията ни изисква от нас полет. Той е неизбежен. Ако това е суета, смятам, че не е.
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kултура

Интелектуалната
субкултура на

хипстърите
материал на Ива Йохан Ганчева

Д

ори днес има хора, които при думата „хипстър“ ще се запитат какво точно е това. Да, хора над определена възраст. Но и много такива, които са
чували думата и виждали тези, които тя определя, но въпреки това не
знаят какво стои зад нея. Самата дума означава „битник“, „джазов виртуоз“ или „човек, който следва последните тенденции в модата и обществото, особено такива, които излизат извън доминиращата култура“ 		
или така наречения „мейнстрийм“. Ърбън речник определя хипстърите
като субкултура, която включва мъже и жени между 20 и 40 години, които ценят независимото мислене, контракултурата, прогресивната политика, изкуството и инди
рока, творчеството, интелигентността и остроумието. Смята се, че в Щатите, например, най-голяма концентрация на хипстъри има в големите космополитни центрове
Ню Йорк, Чикаго и Сан Франциско, съответно в кварталите Уилямсбърг, Уайкър Парк и
Мисио дистрикт, а във Великобритания – в Хакни, Лондон.

Хипстърите и модата

Въпреки че хипстърството е състояние на ума,
то е съпроводено от и разпознаваемо поради специфичния моден вкус. Хипстърите отхвърлят „културно-невежите“ нагласи на обикновените потребители и от своя страна се обличат с винтидж
дрехи (винтидж буквално означава „направени, създадени в дадена година или период“) от магазини
втора ръка, тесни дънки, стари кецове и понякога
очила с дебели рамки. И мъжете, и жените имат
сходни прически, които представляват комбинации от подстрижка на пластове и асиметрични
бретони на една страна. Такива стилове често се

свързват с работата на
творчески стилисти в градските/ ърбън фризьорски салони и обикновено са прекалено
екстравагантни
за
масовия мейнстрийм потребител. Градският бохемски
външен вид „готин без особени усилия“ (effortless cool) на
хипстърите е илюстриран в
рекламите на Ърбън аутфитърс (Urban Outfitters) и Америкън
апарел
(American
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професия

Андрей Ковачев:

Работният ден
на политика
не е от 9 до 5
интервю на Борислав Борисов

Андрей Ковачев е български
евродепутат. Той е член на
Председателството на Европейския парламент (квестор),
член на Комисия по външни работи и Подкомисия по правата
на човека и член на Делегация за
връзки със Съединените американски
щати.
Заместник-член на Комисия по околна
среда, обществено здраве и
безопасност на храните. Заместник-член на Делегация в
Съвместния
парламентарен
комитет ЕС - Бивша югославска република Македония.

Г-н Ковачев, как решихте да се
занимавате с политика, каква е
Вашата история, за да стигнете до
Европейския парламент?

Огромното разочарование от
т.нар. „преход“, доминиран от
бившите комунисти, превърнали 1989 г. своята политическа
власт и в икономическа, ме мотивира и активно да се включа
в политиката, след като през
90-те години скачах по площадите. Включих се активно в
гражданско сдружение ГЕРБ,
още преди създаването на партията през 2006 г. Участвах в

листата на ГЕРБ и на първите
за България частични избори за
Европейски парламент през
2007 г. Тогава не бях избран.
Това се случи през 2009 г., когато имах и привилегията да оглавя българската делегация в
групата на Европейската народна партия. През настоящия
мандат бях избран за Член на
Председателството на Европейския парламент.

Каква е работата на един
евродепутат в Европейския
парламент?

Членовете на Европейския
парламент участват активно
във формирането на политиките, важни както за България,
така и за целия европейски континент. Според мен един добър
евродепутат успява чрез средствата на дипломацията да
превърне важните за хората
от своя избирателен район
теми в приоритети на своята
политическа група, което им
дава много по-голяма тежест
на европейско ниво. В комисията по външна политика активно работя по интеграцията на
български малцинства в Запад-

ните Балкани, и по точно Македония и Сърбия.

Вие сте един от най-големите
професионалисти, когато се касае
за въпроси, свързани с Македония.
Ще може ли да ни обясните от къде
идва разделението на България с
Македония и има ли въобще
проблем между двете страни?

През мандата си винаги съм
защитавал интересите на историческите български общности, останали по стечение
на историческите обстоятелства извън пределите на страната – в Република Македония,
Сърбия, Украйна, Молдова. Тези
граждани с български произход
и с българска идентичност –
особено в някои държави – често се сблъскват с проблеми, защото
открито
заявяват
своите български корени.
В ХХI век не можем да допуснем
идеологии от миналото да разделят гражданите и да се гради
нова национална идентичност
за сметка на историческото и
културното наследство на съседите. Този проблем е особено
чувствителен в Република Ма-
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лице от корицата

Александрина:

С опит, упоритост и
желание ще се случи
това, което искаш
интервю на Борислав Борисов

Здравей, представи се с няколко думи.

Казвам се Александрина. Повечето ме знаят като Дина. Обожавам изкуството и от малка се занимавам с пеене и рисуване. Често се случваше след училище да се готвя за участие в музикално
събитие. Въпреки страстта ми към изкуството, реших да се отдам на аналитичните ми качества и да запиша бизнес факултета на Нюйоркския университет Стърн.

Живееш и учиш в Америка. Кога замина и какво учиш?

Заминах за САЩ преди две години, първоначално учих икономика, но ми се стори малко скучно и
впоследствие реших да специализирам в корпоративни финанси и маркетинг.

Разкажи ни повече за университета. Как се преподава в него, какво се изучава, до колко важен е студентът?

Аз съм много доволна от американския начин на образование и се радвам, че го избрах пред английския. Въпреки огромното количество студенти и натоварения град, в който се намира университета, професорите са много старателни и внимателни към всеки студент. По-просто казано, интересуват се от това дали наистина усвояваш материала. По всеки предмет се
провеждат около две лекции на седмица. А всяка седмица всеки преподавател си отделя часове, в
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любопитно

Тарахумара

Тези, които събуха хиляди
и промениха маратонките
на милиони

В

сичко е започнало
преди много, много
време; направо казано – преди векове.
Човечеството обаче нищо не знаело.
Преди около стотина години
един норвежки учен-етнограф
на име Карл Лъмхолц се опитал
да направи тази история
достояние на това човечество
– написал някои неща, разказвал
други, но някак си не се получило. Вероятно не е наблегнал на
интересните моменти, или пък
дори не ги е забелязал, или пък
заради средствата за масова
информация в късния 19-ти и
ранния 20-ти век... така или
иначе до 2009 г. човечеството
все така нищо не знаело. Тогава
обаче журналистът и маратонски бегач Кристофър МакДугъл пише една книга и голяма
част от човечеството вече
знае историята на Тарахумара.
Краткото заглавие на книгата
е „Родени да тичат“, а от пълния му вариант става ясно, че
това е история за малко познат
народ, хората от който явно
могат да тичат. Книгата се
продава в няколко милионен
тираж, следват филми – документални (говори се и за игрален), медийната „машина“ се
завърта с пълна сила и известното на малцина придобива огромна популярност. За
какво става въпрос?

материал на Ивайло Ганчев

Тарахумара са северно-американско племе, което живее в северозападната част на Мексико, сред скалистите планини и каньони Сиера Мадре. В наши дни Тирахумара наброяват няколко десетки хиляди души, част от които продължават да живеят живот,
сравнителено сходен с този на предците им. А предците им отглеждали царевица и други подобни култури, живеели в скалисти
пещери, ловували с лъкове, обичайните неща. Не толкова обичаен
бил методът им на лов, при който, свидетелстват учени, ловците
от племето преследвали елени и диви пуйки, тичайки часове наред,
при което птиците, например, умирали от изтощение. И така, ето
за какво става въпрос – книгата на Кристофър МакДугъл разказва
за бегачите на дълги разстояния от Тарахумара, чиито умения са
отвъд границите на обичайното и разбираемото. Разбираме още,
че свръхчовешката издръжливост при бягане е присъща не само на
мъжете, но и на жените, и дори на децата от този народ. Накратко, цял народ, който тича, тича, тича. Името, с което те сами се
наричат - „Рарамури“, означава „ бягащи“ или „бързо бягащите“.
Обичайната дестинация на класическия маратон е 42 километра и
няколко метра. Най-добрите атлети в наши дни изминават разстоянието за около 2 часа, което е разбираемо. Трудно разбираемо

е обаче как хора от мексиканското племе могат да изминат с тичане около 700 километра
за две денонощия (личният рекорд на племето). И то не обути в модерни, удобни маратонки и тичайки върху асфалт, а обути в самоделни сандали от еленова кожа или направо боси,
върху нажежени от слънцето остри скали.
Мистериите от подобен тип са притегателни
за всякакви учени и съвсем скоро след излизането на книгата мнозина от тях започват изследвания върху този феномен.
Според един спортен диетолог, средата и начинът на живот на племето са спомогнали
много за тези им умения, тъй като бягането е
съществена част от културата им - те бягали
навсякъде и за почти всичко при доста сурови
условия. Авторът на книгата пък отбелязва,
че Тарахумара пият доста царевична бира. Тези
задружни усилия стигат за направата на извод от диетолога, че нискоалкохолната и високопротеинова царевична бира е добро питие
за подхранване при бягане на дълго разстояние
при големи жеги.
Даниел Либерман, професор от Харвард, отбелязва, че племето е запазило и развило естественото ни човешко умение да тичаме
продължително време, което умение съвременният живот е затъпил и заличил в цивилизования свят, където не се ловува, а просто
се пазарува.
Интересно изследване провеждат учени от
Университета Делалуеър, които се съсредоточават върху тичането на бос крак, опитвайки да намерят ключ към мистерията именно в това. Серия лабораторни изследвания
показват, че при тичането с маратонки петата е първата, която среща земята, а останалата част от стъпалото я следва. При тичането на бос крак пръстите правят първия
контакт, а стъпалото и петата ги следват,
което, оказва се, благоприятства по-доброто
разпределение на тежеста на тялото и цялостното движение на съпротивителните
сили върху него. Оказва се още, че заради предпазната функция на модерните спортни обувки мускулите и краката се натоварват повече.
Това е впечатлило и автора на „Родени да бягат“, който се убедил, че тичането на бос крак
е по-правилно и предпазва от травми.
През годините, дори преди книгата на МакДугъл да направи Тарахумара по-известни от
всякога, доста атлети, състезатели в маратонски бягания, са идвали в каньоните на северозападно Мексико, при племето, за да тичат с
тях и да изучават техниката им. Скот Джурек,
многократен победител в маратонски състезания, прави същото и се пуска в нещо като
състезание на дистанция от 80 км., на която
завършва на второ място, на 6 минути след
мъж от Тарахумара, абсолютно непознат за
света. Скот твърди, че не се е състезавал с
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