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Представете си, че деветнадесет години виждате света по 
един начин. Когато станете част от Факултета по славянски 
филологии, сякаш попадате в добра очна клиника. Обуча-
вайки се четири години, вие давате възможност на екип от 
добре подготвени офталмолози да реконструира всяка част 
от вашето око, да запази оригиналните оттенъци и ъгъл, да 
вземе черно-белия спектър и да го превърне в богата палитра 
от цветове, да ви покаже, че светът е изпълнен със символи, 

история, съдбовност и обич, обич към всичко онова, което осмисля човешкото 
съществуване. Това не е утопия, а най-реалното изживяване, през което всеки 
търсещ и мислещ човек трябва да премине. Благодарна съм, че успях да се до-
косна до най-добрите след специалистите и днес имам възможността да отделям 
красивото, високото и стойностното от пошлото и ниското! 

Мария-Лия Борисова, 
БФ, IV курс 

През петте години като студент по славянска филология 
често ми се е налагало да отговарям на въпросите: защо 
именно тази специалност е била първото ми желание и 
каква е бъдещата ми реализация? На раздяла някак естест-
вено идва време за равносметка. С гордост мога да потвър-
дя, че изборът ми е бил не само лишен от предразсъдъци, 
но и правилният.

Започвайки обучението си във Факултета по славян-
ски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, знаех, че 
ме очакват много предизвикателства – нова среда, нов език и разбира се, някоя и 
друга безсънна нощ над книгите (които впоследствие се оказаха повече от пред-
виденото). Но дори не предполагах, че тук ще получа модел, с чиято помощ да се 
превърна във въоръжен със знания, ентусиазъм и постоянство млад човек, готов 
да се развива и да гради своето бъдеще. Най-голяма заслуга за това отдавам на 
специфичната атмосфера, която преподавателите успяват да създадат. 

Днес, прекрачвайки прага на добре познатите зали, се озовавам във втори 
дом, където връзката лектор–студент се основава на взаимно уважение, разбира-
не и приятелски отношения. Тази културна среда е изключително мотивираща и 
позволява разширяване на перспективите.

Ф И Л ОЛ О Г И Ч Е С К И  Ф О РУ М
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На въпроса: „Защо Славянска филология?“, ще отговоря така – за да бъ-
деш истински добър в нещо, трябва да го правиш с желание, а моят избор ми до-
несе удовлетворение и нови стремежи. Що се отнася до реализацията – реалните 
знания и изградените ценности рано или късно се отплащат.

Поли Андреева

„Руска филология“ беше 
една от желаните от мен 
специалности и аз избрах да 
продължа образованието си 
в нея. Вече като бакалавър 
мога да кажа, че тя отговори 
на почти всички мои очак-
вания. Преподавателите са 
изключителни специалисти, 
всеотдайни и готови във все-
ки момент на трудност да 
помогнат на студента, да му 
обърнат внимание, да го кон-
султират. В същото време са 

и взискателни към знанията и уменията на студента, а критиките винаги са били 
конструктивни и от полза за нас. 

Според мен специалност „Руска филология“ дава много възможности за 
развитие на онези, които се интересуват от руския език, история, култура... Така 
например в специалността са предвидени два профила – педагогически и прево-
дачески, които могат да бъдат изучавани паралелно. Освен това студентите имат 
възможност да участват в различни мероприятия и да посещават специализации 
в Русия. По време на моите четири години в Софийския университет аз участвах 
най-малко в четири конференции в България, в студентски фестивал в Сърбия 
и два пъти пътувах до Русия. Някои от студентите имат възможност да продъл-
жат своето обучение в различни руски учебни заведения. За мен тези четири 
години имат изключителна важност, защото освен придобитите квалификации 
имах възможност да се запозная с много различни и позитивни хора – както в 
България, така и в чужбина. 

Мартин Трендафилов

З А  ФА КУЛ Т Е ТА



196

Тази година завърших специалност „Балканистика“ във 
Факултета по славянски филогии на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“. 

 Пет години учих в Ректората, една от най-старите и 
най-красивите сгради в София. Учех най-новата специал-
ност на Факултета – „Балканистика“. Според мен получих 
максималното от Факултета и съответно от Университета. 
Участвах в няколко научни конференции, публикувах в 
„Литературен вестник“, бях в Букурещ по програма „Ера-

зъм“, ходих два пъти на летни езикови курсове – в Гърция и в Румъния. За-
върших преди по-малко от две седмици и на този етап от живота ми мисля, че 
преди пет години направих правилен избор, като избрах Факултета по славянски 
филологии.  

  Представителите на Студентския съвет поддръжаха винаги тясна връзка 
със студентите. Повечето от преподавателите бяха хора за пример, хора, на които 
и сега се възхищавам и ме вдъхновяват. 

Знам, че Факултетът по славянски филологии е добър избор за всеки, кой-
то иска да се занимава с хуманитаристика, и че всеки може да намери своето 
място и нов дом там. 

Деница Петрова

Ф И Л ОЛ О Г И Ч Е С К И  Ф О РУ М


