
   

 

 

ОТ СОФИЯ ДО ПАДЕРБОРН 

Европейска седмица 2019 

Ден първи 

Пристигнахме на летище „София” към 4:20 сутринта, където 

чекирахме багажа си и след като преминахме през „Митнически контрол” 

имахме време да се насладим на по чаша кафе, преди да се качим на 

самолета. 

Този път имахме само един полет, който беше до Дюселдорф, където 

се качихме на влак за Падерборн. Самото пътуване не беше дълго и към 13 

ч. пристигнахме в Падерборн. 

Регистрирахме се в хотела към 13:30, а след това отидохме на 

разходка из града. 

Първо видяхме изворите на река Падер, склуптурите на перящите 

жени и някои невероятни сгради. 

След това нашата учителка ни заведе до най-голямата катедрала в 

града. Прекарахме почти час вътре в нея, за да я разгледаме. Видяхме, че на 

един от витражите са изобразени Св. Св. Кирил и Методий. 

След разходката се върнахме обратно в хотела. 

 

Ден втори 

Този ден присъствахме на конференцията на Европейската седмица 

2019, където имахме възможност да се срещнем с кмета на град Падерборн 

– г-н Михаел Драйър. След това представихме Пловдив – Европейската 

столица на културата 2019. 

След представянето ни всички ученици посетихме най-големия 

компютърен музей в света – Heinz Nixdorf Museum. 

По-късно отидохме във Вестфален-Колег – училището, което е 

партньор в проекта “Памет – паметник”. Бяхме разделени на групи и 

получихме своите задачи. Трябваше да посетим няколко исторически 

обекта, да вземем интервю и да открием мястото, на което е снимана 

конкретна снимка, приложена в заданието. 

Когато приключихме със задачата, присъствахме на концерт на 

музиканти от Лиепая, Латвия. 

 

 



   

 

 

Ден трети 

На третия ден се върнахме в компютърния музей, за да направим 

своите презентации за местата, които посетихме предишния ден. 

Вечерта отидохме на концерт в Schloss Neuhaus. Музикантите бяха 

от Словакия и свириха различни жанрове музика с класически инструменти. 

След хипнотизиращото представление вечеряхме в луксозен хотел. 

 

Ден четвърти 

Това беше нашият последен ден, така че решихме да тръгнем по-рано 

и да посетим Кьолн. Трябваше да вземем два влака, но когато пристигнахме, 

бяхме очаровани от великолепието на катедралата, която ни очакваше точно 

пред изхода на гарата. Разходихме се и по река Рейн. 

След това отидохме на летището и хванахме полет до София. 

 

Нашите впечатления 

Тези няколко дни, прекарани в Германия, бяха интригуващи и пълни 

с приключения. Имахме много време да се разхождаме из града. Нещо 

повече, открихме много прилики между българските градове и Падерборн. 

Разлики обаче не липсваха – например повечето магазини затваряха в 

момента, в който часовникът удари 18 часа. 

В заключение, прекарахме чудесно там и бихме искали отново да 

посетим Падерборн. 

 

Благодарим Ви за вниманието! 


