
Димитър Цолов.  

Тази година с мъки напуснах Немско 

Училище София и моите приятели и учители, 

които виждах там всеки ден. По отношение 

на оценката завърших дванадесети клас 

точно така, както се стремях (1,5) и затова 

съм много доволен от себе си. Сега ми 

предстои една съвсем различна обстановка. 

Вече ще уча по цял ден по любимите ми 

предмети. Например винаги съм се дразнил, 

когато свърши математиката и трябва да 

започвам друг час, който не харесвам, без 

да съм си завършил решенията. В университета може би ще ми се прииска да се върна към 

разнообразието, което съм имал в училище, но това е нормално и съм подготвен за 

предизвикателства.  

Университетът, който съм си избрал, е разположен на два града, от там идва и името "Университет 

Дуисбург-Есен", като аз ще бъда в техническите отделения, тоест в Дуисбург. Специалността, коята 

съм си избрал, е Нанотехнология. Нова и много интересна, но също и много изискваща 

концентрация специалност. Наясно съм, че половината се отказват по средата на обучението, 

защото е много трудно, но пред другата половина се разкрива един изцяло нов свят. Пък и 

статистиките не са толкова важни, щом срещу тях стои боец. Който иска да успее, трябва да се 

бори. Тези две неща вървят ръка за ръка. 

Dimiter Tzolov.  

Mit viel Trauer habe ich dieses Jahr Deutsche Schule Sofia , sowie auch meine Freunde und Lehrer, 

welche ich bis jetzt jeden Tag gesehen habe. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Durchschnittsnote (1.5) , 

ich habe mein Ziel erreicht. Jetzt steht vor mir eine ganz neue Situation.Anders als in der Schule, habe 

ich jetzt die  Möglichkeit nur die Fächer zu erlernen, die ich wirklich mag.Vielleicht wird mir aber die 

Vielfältigkeit, die die Schule anbietet, fehlen, aber das ist normal und ich bin bereit für neue 

Herausfirderungen.  

Die Uni , die ich ausgewählt habe, ist in zwei Städte verteilt,deswegen heißt sie „Universität 

Diusburg-Essen“, und ich werde in der technischen Abteilung sein, also in Diusburg. Ich werde dort 

Nano-engineering studieren. Mir ist es bewusst , dass es wirklich schwierig sein wird und dass viele ihr 

Studium abbrechen , aber für diejenige, die das schaffen, wird eine Tür zur einen ganz neuen Welt 

geöffnet. Wer erfolgreich sein wird, muss kämpfen. Kampf und Erfolg gehen Hand in Hand. 


