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V bulharské Sofii jsem strávil přibližně 5 měsíců, od poloviny února do poloviny července 2018. Bulharsko byla
pro mě nejlepší možná volba, proto jsem byl rád, že má přihláška byla bez problémů schválena.
Stipendium vycházelo 300 eur měsíčně, tedy asi 7 500 Kč, což není na první pohled mnoho pro pobyt
v hlavním městě. Když se ale podíváme na náklady za ubytování na koleji v přepočtu za 700 Kč měsíčně,
celosíťovou měsíční jízdenku za 250 Kč, kompletní obědové menu v menze za 25 Kč, nezdá se najednou těch
300 eur stipendia zas tak malá částka. Navíc po vyřízení bulharské ISIC karty je možno cestovat všemi vlaky
po celém Bulharsku s 50% slevou, což znamená, že např. takový výlet nočním vlakem ze Sofie do Varny,
k Černému moři, vyjde i s příplatkem za lůžko jen za 250 Kč, přičemž vzdálenost Sofie-Varna odpovídá
přibližně vzdálenosti Karlovy Vary-Ostrava. Náklady za stravu jsou relativně podobné českým podmínkám.
Ovšem co je překvapivě dražší než u nás, jsou knihy a dálková autobusová doprava.
Studium v Sofii se kvalitativně příliš neliší od standardu většiny středoevropských státních univerzit. Já sám
jsem si zapsal celkem 8 předmětů, z toho 5 na fakultě geologie a geografie a 3 na fakultě moderní filologie.
Fakulta geologie a geografie se nachází v rámci hlavní budovy celé univerzity v centru města. Pro studenty
geografie na Erasmu není příliš velký výběr předmětů k zápisu. Dostupné jsou jen kurzy v rámci fyzické
geografie, případně ekonomie a turismu. Pokud byste chtěli navštěvovat kurzy se zaměřením humánní
geografie, jedinou možností jsou předměty v bulharštině, navíc bez kreditů. Skromnou nabídku kurzů alespoň
částečně vynahrazuje velká ochota, přátelskost a spontánnost všech vyučujících. Všechny kurzy probíhaly
díky nedostatku ostatních studentů geografie formou konzultací. Fakulta moderní filologie je umístěna asi
3 km jižně od hlavní budovy univerzity. I zde jsou učitelé nesmírně vstřícní a pohodoví. Výuka probíhala
normálně ve třídě v průměru tak pro 10 studentů. Zkoušky probíhají na obou fakultách v období června.
Náročnost je poměrně nízká, zvláště pro studenty na Erasmu.
Ubytování pro studenty je zařízeno formou kolejí, které se všechny nacházejí v městské čtvrti Studentské
město, přibližně půl hodiny cesty autobusem a metrem do centra. Nízká cena ubytování často odpovídá také
kvalitě zařízení a komfortu bydlení. Nicméně po několika týdnech si člověk zvykne a na konci pobytu je mu
skoro líto to vše opouštět 😊

Levné jízdenky na vlak vysloveně svádí k procestování celé země. Ať už se jedná o velkolepé balkánské hory,
svou výškou často překonávající i slovenské Tatry, nebo bohatou bulharskou historii, od Thráků, přes Římany
až k Osmanské říši, prodchnutou ve většině bulharských měst a vesnic, po celou dobu pobytu je pořád co
objevovat a nechat se překvapovat. Pro zájemce o poznávací turistiku mohu vřele doporučit bulharskou
národní turistickou společnost a její projekt 100 národních turistických památek, který nejlépe informuje o
mnoha jinak neznámých zajímavých místech v celém Bulharsku, a zároveň motivuje k jejich návštěvě, skrze
sbírání razítek a známek do speciálního bloku.
Celkově mohu napsat, že Bulharsko je českými studenty často neprávem opomíjeno, ačkoliv nízké životní
náklady, pohodové, ale přínosné studium, a hlavně jedinečná atmosféra Balkánu, by měly a snad i do
budoucna budou, lákat stále víc a víc studentů.

Sedm rilských jezer v pohoří Rila (červen 2018)

Západ slunce v Plovdivu (březen 2018)

Výhled z okna pokoje na koleji v Sofii (únor 2018)

