
ЮЖНА КОРЕЯ – РАЗКАЗ ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ 

Азия - далечна, непозната и красива. Благодарение на корейския 

лагер успяхме да се докоснем до разцвета на една от най-

напредналите държави - Южна Корея.  

 

Ще започна с двореца Кьонгбокгунк,събрал в себе си векове 

история, разрушаван няколко пъти от японската армия, той е 

запазил величието си на най-ценното наследство за Корея.  

 

 

Следва срещата с 

българския посланик, 

която беше от голямо 

значение, тъй като 

разбрахме за бъдещите 

връзки между морската 

столица на Корея- Бусан 

и Варна.  



Посетихме университета Ихуа, специално за момичета. Сред 

разнообразието 

от изучаващите  

предмети  са 

запазени 

спокойствието и 

отдихът за всяка 

една от 

ученичките.  

 

 

 

 

 

 

Нека не забравяме и Гимназия Хана, чието име всъщност означава 

едно. Както нашата Първа езикова гимназия, така и тя се цели към 

първото място. 

Гимназията е първото 

европейско училище на 

територията и беше 

интересно да видим 

колко всъщност сме 

различни и все пак да 

успеем да изградим 

връзки за много дълго 

време.  



 

Бусан - или втората Варна, 

също не остана 

незабелязан. Разходките 

около плажната ивица, 

влажният климат - все 

едно си бяхме у дома и 

все пак толкова далеч.  

 

 

 

 

 

 

Следващия град, който посетихме, се нарича Кьонгджу. Малко 

селище, с цялата история в себе си. Видяхме няколко храма, 

гробници, Буда и 

чухме историята му.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Можем да се похвалим и с това, че имаме сертификати за готвене 

на корейски ястия, или с това, че облякохме традиционните им 

носии, наречени ханбок.  

 

Докосвайки се до традиционно изкуство и опитвайки местните 

ястия, ние се наслаждавахме на далечното, непознатото и 

безкрайно интересното.

. 



 

 

Видяхме много старинни и много нови места. Но контраста между 

тях двете няма да успея да забравя. Как точно до двореца или до 

някоя друга историческа забележителност има построен 

небостъргач. Не 

беше странно в 

никакъв случай, 

само показваше 

колко напред 

всъщност са 

стигнали през 

годините.  

 

 

 



Разбира се, как би могла да се забрави срещата ни с халю звездите 

Шайни. Благодарение на нашата учителка по корейски език 

госпожа Ким успяхме да видим още и BTS и AOA. Много емоции и 

много усмивки имаше в този 

кратък момент.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Река Хан - изиграла важна роля по време на Корейската война, 

заема четвърто място като най-дългата на Корейския полуостров. 

Подготвеният за нас круиз беше 

освежаващ, видяхме ярките светлини на 

Сеул.  

 

Посетихме още лунапарк Лоте, президентската Синя къща, най-

високата кула в Сеул - през тези 13 дена видяхме кътче от 

необятната Южна Корея. Беше изключително преживяване за 

всички, но знаем, че ще се върнем там 

отново и ще научим още много нови 

неща. 

 

 

Ивайла Дишкова, 11. г клас 


