
Z menoj po Ruse, mojem mestu 

Poti mojega življenja 

Vodita vas: Stancho Stanchev, član Združenja upokojencev in študent Univerze 
v Ruse. 

Ta pot vas bo popeljala po ulicah in na mesta, kjer je študiral in delal naš upokojeni 
učitelj. Prisluhnili boste nekaterim spominom in vtisom, takšnim iz prve roke in 
zvedeli, kaj vse se je skozi leta na tej poti spremenilo. Nekatera mesta zdaj 
obiskujejo turisti, a zanj imajo prav posebno intimno vrednost. Večina vtisov je 
povezanih z izobraževanjem in kulturo, a dobili boste občutek za našo zgodovino, 
industrijo za tisto, kar nas navdaja s ponosom kot so: enologija, glasbeni festivali in 
kulinarika. 

 Univerza v Ruse pedagoško vodi in svetuje pri tem projektu. Tehnično podporo: 
multimedijsko podporo, fotografijo, urejanje itd. bodo projektu podarili strokovnjaki 
z univerze. Pomemben vodnik v tem projektu bo tudi študent, vključen v pedagoške 
študije. Študent bo postavljal vprašanja za katera meni, da bi jih mladi želeli 
postaviti. Za to pot bo medgeneracijsko sodelovanje bistveno. 

Pot je organizirana tako kot se kronološko, v zaporedju, vrstijo življenjska obdobja. 
Najprej bomo videli, kje je Stancho študiral, kje je preživljal svoja prva mlada leta. 
Pot ne vključuje le zgradb, pač pa tudi park in le en sam muzej. Potem nas bo 
Stancho popeljal skozi svoja delovna leta in nam pokazal predele mesta, povezane s 
tem obdobjem. Spoznali bomo zahodno industrijsko cono in podali se bomo na 
osrednji trg. Spoznali bomo obrežje Donave, obrežje s katerim so povezani nekateri 
njegovi spomini iz 70’ in 80’ let. Končno bomo spletli krog pri njegovi šoli, tam, kjer 
je poučeval nekaj let pred upokojitvijo, na mestu, ki ni daleč od kraja, kjer se ta pot 
prične. Srečevali se bomo, poslušali o tem, kar se je spremenilo. Tkali bomo vezi 
med generacijami. 

Tako, če želite slišati več in drugače od tistega , kar ponujajo pisani vodniki, pridite k 
meni v Ruse in podajte se z menoj po Poteh mojega življenja pravi Stancho. 

 

 


