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Драги читатели,
Тази есен празнуваме тридесет години от основаването на Американския университет в
България (АУБ) – който, въпреки своите скромни размери, има огромно въздействие върху
целия регион. Историята за произхода на университета е също толкова вълнуваща,
колкото постиженията на неговите близо 6 000 възпитаници.
Американският университет е най-яркият пример за българо-американско сътрудничество
в образованието, но далеч не е единственият. Двете образователни традиции си дават
среща в редица други инициативи, сред тях веселият кошер на спелинг ентусиастите –
българският вариант на изключително популярните в САЩ състезания по правопис на
английски. Гмурнете се в тази необикновена история.
Накрая, открийте кой е човекът зад фондация „Млади медици за България“ и защо се е
нагърбил с мисията да задържи младите лекари тук.
Приятно четене!

Заглавието на броя е вдъхновено от книгата на Робърт Филипс „Американският
университет… къде?“

Силата на една идея

България е необичаен избор за домакин на американска образователна институция, но
именно там е основан Американският университет в България през 1991 година – плод на
щастливи случайности, но и на прозорливостта на група българи и американци.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Независимо дали работят за осветяване на корупция или за разрешаване на
международни конфликти, подготвят икономиките на своите страни за цифровото бъдеще
или помагат на здравните власти да се справят с пандемии, завършилите Американския
университет в България оставят дълбока следа върху своите общности и света.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Основите на Училищна Телерик Академия са положени преди 20 години в стар апартамент
– от трима възпитаници на Американския университет в България и техен приятел от
Софийския университет. Днес академията е най-мащабната безплатна IT инициатива за
ученици от 1 до 12 клас в България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

На фокус

Д-р Динко Младенов общува със света чрез асистенти, но силно и ясно заявява нуждата от
модернизация в здравната система и задържане на младите специалисти в България. Той
самият обвързва житейския и професионалния си път с България – въпреки неравностите
по него.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Културна сплав

Научете как един чудат безконтактен американски спорт успява да завладее България – и
открийте драматичната му история в САЩ с тези малко познати факти!

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Освен че помагат на своите ученици да напреднат с английската граматика,
помощник-учителите на „Фулбрайт“ са носители на американската култура и традиции,
които щедро споделят с българските си домакини.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Древните съкровища оживяват

Фондация „Америка за България“ награди три проекта в конкурса за създаване на
съвременно музейно преживяване за експозицията „Тракийски съкровища“ в Регионален
исторически музей – Враца.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Житейски уроци

Поредицата „Успелите преди успехите“ на „MAD in BG“, в партньорство с Фондация
„Америка за България“ и програмата по предприемачество BASE, представя научените
уроци и грешките по пътя към успеха на български предприемачи

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Кандидатствайте

Нов конкурс на фондация „Заедно в час“ ще адресира образователните трудности и
неравенства, обострени от пандемията.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Абонирайте се
Получавайте историите ни преди всички, като се абонирате за този бюлетин и ни
последвате във Facebook, Instagram и LinkedIn.
С пожелания за успешна седмица,
Вашите приятели от Фондация „Америка за България“

Разпространете доброто
Ако харесвате нашите истории, моля споделете ги с приятели и колеги и нека
заедно разпространяваме добро. Благодарим!
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