
Проф. д-р Ст. Костянев, дмн, 
ректор на Медицинския  
университет – Пловдив

КОЛОНКА 
НА РЕКТОРА

на стр. 4

Уважаеми колеги, 
драги студенти,

В навечерието сме на 
поредния 24 май. Пред 
нас стоят предизвика-
телствата на икономиче-
ската криза и на конку-
рентната среда. Цифри-
те постепенно изместват 
буквите, идеологиите се 
трансформират в техно-
логии. Хомо икономикус е 
по-умен от Хомо сапиенс, 
но е по-малко човечен и 
по-малко щастлив от не-
го. Кой ще ни спаси от са-
мите нас?

Мисията на универси-
тета е не само да обучава, 
но и да генерира знания, 
да възпитава личности и 
лидери. Информацията, 
технологиите и парадиг-
мите остаряват, само спо-
собността на хората да 
творят, не остарява. Зато-
ва творческото мислене е 
основата на съзиданието 
и е гаранция за по-добро 
бъдеще.

Скъпи преподавате-
ли, благодарение на вас 
университетът е проспе-
риращ и върви напред. 
Независимо от трудните 

ХАРМОНИЗИРАНЕ 
НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ

С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА

ТРАДИЦИЯ С НОВАТОРСТВО И 
ЕНТУСИАЗЪМ С ОПИТ

Интервю с проф. д-р Виктория Сарафян, дмн – зам.-ректор по научноизследователската дейност
Проф. Сарафян, ме-

сец април е белязан с 
висока активност в об-
ластта на научната дей-
ност на Медицинския 
университет – Пловдив.

Нямаше седмица, 
в която Аудиторният 
комплекс да не предос-
тавя залите си за науч-
ни доклади, конферен-
ции, дискусии. Как Вие 
оценявате проведените 
вече събития в областта 
на науката?

Едно от значими-

те постижения на ака-
демичното ръководство 
на МУ – Пловдив е ду-
хът на академизъм и кре-
ативност, който се усеща 
както от преподаватели и 
студенти, така и от външ-
ни за университета лица. 
Ентусиазмът и творчест-
вото бележат и събития-
та през изминалия месец.

Интердисциплинар-
ната конференция „Мул-
тифасетен поглед върху 
детското развитие“ събра 
специалисти от различ-

ни дисциплини и науч-
ни организации и множе-
ство студенти поради ин-
тересната тематика и при-
знатия авторитет на лек-
торите и организатори-
те от нашето висше учи-
лище. Присъствието на 
поканения лектор проф. 
Тардьо от университе-
та Париж-Юг, Франция 
и на лекторите от София 
и Варна допринесе също 
за високото ниво на кон-
ференцията. Не без зна-
чение беше и впечатля-

ващата атмосфера в на-
шия Аудиторен блок – 
чистота, ред, стил, както 
и отличното обслужване, 
предоставено от стола и 
общежитията. Този ком-
плекс от научни качества 
и битови условия в МУ – 
Пловдив печели призна-
ние от много посетители 
и повдига заслужено и на-
шето самочувстие.

Конкурсът „Наука 
и младост“ е традицио-
нен. Кое е новото, кое-
то виждате в тазгодиш-

ното му издание?
Конкурсът „Наука и 

младост“ е винаги сре-
ща на традицията с нова-
торството и на ентусиа-
зма с опита. Новост беше 
и присъствието на мно-
го млади учени и студен-
ти от другите висши ме-
дицински университети 
в страната. Посрещнахме 
гости от Плевен, Варна и 
София. 

За първи път се про-
ведоха практически семи-
нари (workshops) „Кар-

дио-пулмонална ресуси-
тация“ и „Физикално из-
следване на пациент в жи-
вотозастрашаващо със-
тояние“.

Семинарите бяха ор-
ганизирани със съдей-
ствието и активното учас-
тие на Студентския съвет 
при МУ – Пловдив. 

С интерес бяха по-
срещнати пленарни-
те лекции на поканените 
лектори – д-р Александър 
Симитчиев – директор на 

Участници в постерната сесия на конкурса 
„Наука и младост“ 2013

Проф. д-р Ст. Сивков, дм,  
зам.-ректор по качество и ак-
редитация, МУ – Пловдив

Управлението на ка-
чеството в системата на 
висшето образование е 
ангажимент и основен 
приоритет на ръковод-
ството на висшето учи-
лище, породен от не-
обходимостта от конку-
рентноспособност на па-
зара. Чрез въвеждането на 

система за постоянно по-
добряване на качеството 
на образованието и науч-
ните изследвания в МУ – 
Пловдив се цели пости-
гане на максимално въз-
можното равнище на ка-
чество на дейността чрез 
най-ефективното използ-
ване на всички ресурси.

Системата за управле-
ние на качеството (СУК) 
очертава необходимите 
действия и правомощия-
та на отделните универ-
ситетски звена и ръко-
водните органи за ефек-
тивното функциониране 
и развитие на универси-
тета. Тя регламентира ре-
да за извършване на дей-
ностите и отговорности-
те на участниците. 

СУК цели да се оси-
гури необходимата про-
зрачност на дейността на 

на стр. 3

на стр. 4

МЕСЕЦ НА ДЕНТАЛНАТА 
ПРОФИЛАКТИКА И ОРАЛНОТО 
ЗДРАВЕ НА ДЕЦАТА
д-р Таня Нихтянова

на стр. 5

на стр. 2

29 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН 
ДЕН НА ИМУНОЛОГИЯТА
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КОЛОНКА 
НА РЕКТОРА

условия, вече 67 години 
вие съумявате да градите 
качества, умения и висо-
ки критерии у своите сту-
денти. Ние, преподавате-
лите, сме призвани да да-
дем най-доброто образо-
вание на нашите деца и 
студенти, ние сме гаран-
цията за непреходността 
в духовния храм на зна-
нието. Днес всички при-
знават, че преподаватели-
те от Медицинския уни-
верситет – Пловдив имат 
стил и класа, от които 
другите се учат. Вие все-
ки ден доказвате, че чо-
век може да направи най-
много за страната си, ко-
гато остане част от нея. 
Приемете моите пожела-
ния да бъдете здрави, ду-
ховно млади и позитивно 
настроени.

Добрият учител оста-
вя следи и в бъдещето! 

Мечтата ми е про-
фесионализмът и чо-
вечността да продължат 
да бъдат отличителни-
те черти на завършилите 
нашия университет. Ако 
студентът излезе от уни-
верситета само със зна-
ния, той е недостатъчно 
образован. Нека всички 
заедно да превърнем уни-
верситета в нещо пове-
че от сумата на неговите 
факултети, в нещо много 
повече от образователна 
институция. Това е моята 
молитва за Медицинския 
университет – Пловдив. 
Нека да се сбъдне възва-
нието на Паисий: „И въз-
дай, боже, всекиму според 
неговите дела!“

МЕЖДУНАРОДНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО – 

СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ
Няколко събития маркират активността на МУ – 

Пловдив в областта на межуднародното сътрудничество през 
последните седмици: сключване на академично споразумение с 
Донецкия национален медицински институт (ДНМИ), про-
веждане на обучение за международни проекти, информация за 
завършили лекари относно работа в Германия, подготовка за 
поредната процедура за селекция на студенти и преподаватели 
по програма „Еразъм“.

СТАРТИРА ДОГОВОРИРАНЕ НА 
АКАДЕМИЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ
На 18 март т.г. МУ – 

Пловдив беше домакин 
на работна среща с пред-
ставители на Донецкия 
Национален Медицин-
ски Университет „Мак-
сим Горки“ (ДНМИ) 
от Украйна. Г-жа Елена 
Гайдарова – директор на 
Международния учебен 
център и неврофизио-
лог, и г-н Евгений Рож-
денственский – начал-
ник Отдел Международ-
ни връзки в ДНМИ, посе-
тиха МУ – Пловдив, при-
дружавани от г-жа Марья-
на Импреорова – пред-
седател на Украинско-
българското сдружение 
„Пловдив“, и д-р Любен 
Виденов – управител на 
фирма „ЛЮАС“ за об-
разование, лечение, про-
изводство и услуги. Сре-
щата беше организирана 
от Отдел „Международ-
но Сътрудничество“ на 
МУ – Пловдив по ини-
циатива на ръководство-

то на Факултета по Об-
ществено здраве.

ДНМИ е основан 
през 1930 г. и има Меди-
цински, Дентален, Фар-
мацевтичен и Сестрински 
факултети, в които рабо-
тят над 920 преподавате-

ли (от които 150 профе-
сори и 243 доценти), а се 
обучават над 4000 местни 
и 2000 чуждестранни сту-
денти от 90 страни – от 
Източна Европа, Китай, 
Индия, Монголия, Ниге-
рия, Замбия, Гана, Зим-
бабве и Латинска Аме-
рика. Донецк е втори по 
население град след сто-
лицата Киев, но най-го-
лемият студентски град в 
страната, където са лока-
лизирани 70% от украин-
ската индустрия и бизнес.

Двустранното спо-
разумение между МУ – 
Пловдив и ДНМИ е на-
сочено към академичен 
обмен на преподавате-
ли, студенти, специали-
занти и докторанти; раз-
работване на съвместни 
научни проекти, учеб-
ници; публикации в на-
учните издания на двата 
ВУЗ’а. Представителите 
на МУ – Пловдив и ДН-
МИ „Максим Горки“ из-

разиха желанието на ака-
демичните си ръковод-
ства за дългосрочна кола-
борация в учебната и на-
учната си дейности, срод-
ни по тематика и основа-
ни на дългогодишни тра-
диции. АМ

Донецки Национален Медицински Институт

СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ОБМЕН 

ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“

На 22 и 23 април за-
почна процедура за селек-
ция и обмен по програма 
„Еразъм“ за 2013/2014 г. 
МУ – Пловдив изпраща 
своите студенти и пре-
подаватели (служители) 
в партниращи универси-
тети на базата на склю-
чени двустранни спора-
зумения, които гаранти-
рат сътрудничеството по 
програмата. За студенти-
те условията са общ ус-
пех минимум мн. добър 
4.50, владеене на англий-
ски или друг работен език 
и добра мотивация.

Програма „Еразъм“ 
е европейска програма 
за студентска и препода-
вателска мобилност. Тя 
е част от Програмата за 
учене през целия живот 
на ЕС и насърчава сту-
денти на висши училища 
в ЕС да учат или работят 
за известно време в дру-
га страна от ЕС. За сту-
дентска мобилност про-
грама „Еразъм“ предла-
га: 1/ обучение (акаде-
мичен обмен) – студенти 
учат един или два семес-
търа в друго висше учи-
лище в страна партньор 
по „Еразъм“; 2/ практи-
ка (стаж) – студенти про-
веждат практика от мини-
мум 3 месеца в универси-
тетско звено – лаборато-
рия, катедра; в предпри-
ятие, фирма или непра-
вителствена организация. 
За периода на мобилност 
студентите получават без-
възмездна финансова по-
мощ по програмата, а 
обучението или практи-
ката се признават като 
част от учебния план на 
студента.

Защо програмата се 
нарича „Еразъм“?

Името ѝ е провоки-

рано от космополитна-
та образователна дейност 
на видния мислител, фи-
лософ, теолог и хума-
нист Дезидерий Ера-
зъм Ротердамски, жи-
вял в епохата на религи-
озните борби между ри-

мокатолицизма и зараж-
дащото се протестант-
ство. Незаконороден син 
на холандски католиче-
ски свещеник, той пре-
карва детството и ранна-
та си младост в родния 
град – Ротердам, а след 
това учи латински и ста-
рогръцки езици в Де-
вентер. През 1488 г. става 
монах в августински ма-
настир, а после е ръкопо-
ложен за свещеник. По-
късно учи в теологиче-
ския факултет на Париж-
кия университет. Престо-
ят му в Лондон го спри-
ятелява с Томас Мор. В 
Лондон Еразъм получава 
титлата кралски съветник. 
Бил е и професор по ста-
рогръцки език в универ-
ситета в Кеймбридж. Ера-
зъм Ротердамски е автор 
на многобройни съчине-
ния в областта на педаго-
гиката, теологията, етика-
та, филологията; на про-
чутия сборник „Adagia“ с 
цитати на антични авто-
ри и коментари към тях 
и на блестящата сатира 
„Възхвала на глупостта“. 

Еразъм Ротердамски
(1466-1536)

Фондация ГИС Трансфер Център съвмест-
но с Медицинския университет – Пловдив орга-
низираха национален обучителен семинар на тема 
„Здраве“ по VII рамкова програма (FP7). Той се про-
веде на 21 март във втора аудитория на МУ – Плов-
див. Доклади за участие в проекти по FP7 изнесоха 
проф. Надя Антонова, проф. Костадин Костадинов 
и инж. Цвета Йоргова от БАН. МУ – Пловдив пред-
стави възможните приложения на научноизследо-
вателските резултати от завършени проекти във ви-
сшето училище. АМ

Публична лекция 
„Работа и специали-
зация в Германия – 
шанс или риск? Какво 
премълчават посред-
ническите агенции?“ 
беше изнесена от дирек-
тора на организацията 
„Форум на регионите“ 
със седалище в Брюк-
сел – д-р Димка Меридо-
нов. На 1 април т.г. лек-
цията събра студенти и 
преподаватели във вто-
ра аудитория на МУ – 
Пловдив. Информаци-
ята беше насочена към 
търсещите професио-
нална реализация в чуж-
бина медици.  АМ

Проф. д-р М. Мурджева, дм, 
зам.-ректор МСПД, МУ – Пловдив
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департамента за извън-
болнични медикаменти в 
GlaxoSmithKline, и на д-р 
Анна Павлова – възпита-
ник на МУ – Пловдив и 
професор по трансфузи-
онна хематология в уни-
верситета в гр. Бон, Гер-
мания.

Широко разпрос-
транена е тезата за не-
достатъчното ниво на 
висшето образование. 
Как ще я коментирате?

Недостатъчното ни-
во на висшето образова-
ние е резултат на недос-
татъчното ниво на сред-
ното образование. Макар 
като цяло общообразова-
телната подготовка и кул-
тура на студентите да не е 
на желаното ниво, имаме 
и изключително будни, 
любознателни и амбици-
озни млади хора, с които 
трябва насочено да рабо-
тим. Това е наша мисия 
като преподаватели. Рад-
вам се, че има много коле-
ги, които я споделят.

Какво е според Вас 

от стр. 1
ТРАДИЦИЯ С НОВАТОРСТВО...

отношението на сту-
дентите от университе-
та към заниманието с 
наука? Тези научни фо-
руми дават ли възмож-
ност да се откроят та-
лантливите?

Отношението на сту-
дентите към науката се 
формира още от първи-
те дни в университета. В 
курса по биология изяве-
ните студенти имат въз-
можността да работят за 

подготовка на научни об-
зори, които да презенти-
рат пред публика. В ка-
тедрата по физика и би-
офизика функционира 
студентски кръжок с ак-
тивна научна дейност. В 
много от клиничните ка-
тедри в МФ и във ФДМ 
от години работят кръ-
жоци, които представят 
свои разработки на науч-
ни форуми. Много от на-
шите докторанти и мла-
ди асистенти са бивши 
кръжочници, които още 
в студентските години са 
показали вкус към изсле-
дователската работа.

Как висшето ръко-
водство на Медицин-
ския университет – 
Пловдив ще помага и 
подкрепя младите и та-
лантливите по пътя им 
към науката?

Ръководството на 
МУ – Пловдив е обявило 
за свой приоритет млади-
те хора и го доказва по-
следавателно вече втора 
година. Радостното е, че 
студентите и докторан-

тите също го осъзнават 
и оценяват нашите уси-
лия. Те са както в матери-
алното, така и в морално-
то им стимулиране и пъл-
на подкрепа при участия 
в научни форуми, изда-
ния, публикации, в оси-
гуряването на лекции на 
водещи поканени лекто-
ри, организирано обуче-
ние на докторанти и раз-
лични текущи инициати-
ви. АМ

Участници в workshop на конкурса 
„Наука и младост“ 2013

Александра Топалова,  
студентка по медицина V курс, 
МУ – Пловдив

Били ли сте преди на 
подобна конференция?

Да, на повечето от ме-
роприятията в универси-
тета: нощ на учените, ми-
налогодишния конкурс 
„Наука и младост“ и др.

Какви са впечатле-
нията ви от нея? 

Като цяло съм много 
впечатлена от тази ини-
циатива. Трябва да има 
такива конференции, за 
да има къде да се изявяват 
знаещите и можещите.

Тази година органи-
зацията е много добра. 
Много добре са подреде-
ни лекциите, сесиите, по-
стерните сесии. Нещата 
с всяка година се разви-
ват много добре и пози-
тивно.

А как оценявате 
представянето на учас-
тниците?

Вижда се огромният 
труд, който са положили. 
Събирането на информа-
цията и като цяло науч-
ната работа е нещо мно-
го сложно, трудоемко е, а 
те определено са се спра-
вили, въпреки че като 
студентка по медицина 
V курс не мога да оценя 
напълно извършеното от 
колегите.

Оценен ли е трудът 
на изследователя? Кое е 
мотивиращото?

Всеки един предста-
вящ се на тази конфе-
ренция трябва да извлече 
най-доброто от критиката 
на модераторите и точно 
това е мотивацията. Кога-
то получиш една качест-
вена критика, ти се моти-
вираш следващия път да 
си по-добър.

Васил Гривнев, студент по ме-
дицина III курс, МУ – Пловдив

Как решихте да 
участвате в конкурса 
„Наука и младост“?

След участието ми на 
международен конгрес с 
участници от над 40 стра-
ни, бях озадачен защо 
нямаме подобно съби-
тие в нашия университет 
и тогава разбрах за МНД 
„Асклепий“. Решението 
ми да се включа бе повли-
яно и от пасивността на 
много от моите колеги – 
исках да им покажа, че же-
ланието ражда знание.

Участвали ли сте пре-
ди в тази конференция?

Не. 
Какви са вашите 

впечатления от конфе-
ренцията?

Развива се изключи-
телно бързо и добре за 
кратко време.

Разкажете за учас-
тието си в конкурса.

Участвах с мултидис-
циплинарен доклад – 
„Микробиологични ас-
пекти на инфекциите в  
КАИЛ“. Тази тема бе 
продиктувана от интере-
са ми към реанимацион-
ната медицина, както и от 
нарастващото значение 
на вътреболничните ин-
фекции в реанимацион-
ните отделения.

Защо решихте и 
каква е тръпката да се 
занимаваш с научна 
дейност?

Това е начин да знаеш 
и можеш повече в опреде-
лена област. Развиването 
на научна дейност не е за 
всеки – тя изисква много 
енергия, воля и търпение.

Оценен ли е трудът 
на изследователя? 

Засега е оценен, но ако 
в бъдеще това се промени, 
ще се насоча на 100% към 
клинична дейност. 

В каква насока ис-
кате да се развивате?

Анестезиология и ре-
анимация – царицата на 
медицината.

Как се виждате след 
време?

Като клиницист, ра-

ботещ на много високо 
професионално ниво.

Има ли граници на-
уката…?

Науката има само ма-
тематически граници... и 
по-специално статисти-
чески. Това е философ-
ски въпрос и аз не мога 
да ви отговоря на него. 

Как решихте да 
участвате в конкурса 
„Наука и младост“?

Твърдо подкрепям и 
проявявам интерес към 
подобни инициативи.

Участвали ли сте пре-
ди в тази конференция?

Не съм, но се радвам, 
че бях част от нея.

Какви са вашите 
впечатления от нея?

Впечатли ме форма-
тът, в който участници-
те кратко и ясно, в рамки-
те на 10 минути предста-
вяха своя труд. Зарадваха 
ме презентациите на мои-
те колеги, положили ста-
рание и събрали смелост 
да направят своите първи 
стъпки в науката.

Разкажете за учас-
тието си в конкурса.

Задачата ми беше 
да проведа практическо 
обучение по кардиопул-
монална ресусцитация на 
една от групите, като ра-
ботех съвместно с меди-
цинска сестра от коле-
жа. Целта ни беше да по-
кажем основни методи и 
техники, както и че спа-
сяването на човешкия жи-
вот е колективна задача.

Оценен ли е трудът 
на изследователя? 

В повечето случаи е 
оценен. Освен признание-
то за добре свършената ра-
бота остават и приятните 
емоции. Искам да се раз-
вивам и усъвършенствам.

Йордан Калчев, студент по ме-
дицина V курс, МУ – Пловдив

Интервюта на Ат. Тошев, 
студент I курс, фармация

XI конгрес по клинична микробиология и ин-
фекции на Българската асоциация на микробио-
лозите ще се проведе в парк-хотел „Москва“, София 
на 9-12 май т.г. Конгресът се фокусира върху пробле-
мите на инфекциозната патология, а освен бактериоло-
зи, вирусолози и миколози, в него участват инфекцио-
нисти, епидемиолози, педиатри, пулмолози, хирурзи.

Как се виждате след 
време?

Аз съм по-насочена 
към клиничното, откол-
кото към научното като 
работа, но не се знае - са-
мо и единствено времето 
ще покаже. 

Има ли граници на-
уката…?

Не мисля. Човек може 
да се развива във всякакви 
насоки, науката не огра-
ничава. Това е единстве-
ното нещо, което не мо-
же да те ограничи…
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университета и неговите 
звена както пред студен-
тите, така и пред всички 
заинтересовани страни; 
да се стимулират звена-
та към постоянно разви-
тие; да се повиши отго-
ворността на всеки в уни-
верситета за неговото ка-
чество; да се създаде въз-
можност управленчески-
те решения да се вземат 
на основата на достовер-
ни данни за състоянието 
на програмите и звената.

Въведената система 
съблюдава и за система-
тичното и планомерно 
повишаване на качест-
вото на подготовката на 
специалистите и качест-
вото на създаваните из-
следователски продукти. 

Основни акценти на 
управлението на качест-
вото на дейностите във 
висшето училище са хар-
монизиране на образо-
вателния продукт с изис-
кванията на пазара, как-
то и премахване на оста-
рели и неадекватни об-
разователни услуги и на-
учни продукти; прецизен 
подбор на контингенти 
за обучение, научно-пре-
подавателски състав, об-
служващ състав и изграж-
дане и поддържане на мо-
дерна и отговаряща на съ-
временните изисквания 
учебно-материална и со-
циална база; научно об-
служване на процесите по 
повишаване на качество-
то на дейностите; хармо-
низиране на дейностите 
в университета с тези на 
европейското образова-
телно пространство, кое-
то намира израз в: мобил-
ност /на студенти и пре-
подаватели/, уеднаквя-
ване на учебно съдържа-
ние, взаимно признава-
не на дипломи и др.; ор-
ганизиране на продължа-
ващо допълнително обу-
чение, адекватно на дина-
мичните изменения в па-
зара на труда.

Кой трябва да осигу-
рява качеството на обу-
чение и по какъв на-
чин?

Отношение към ка-
чеството имат всички. 
Качеството зависи от ви-
сшето ръководство, кое-
то трябва да осигури ка-
чествено обучение, лек-

тори, адекватно подбран 
материал. Преподавате-
лите трябва да представят 
материала на студентите 
на достъпен, разбираем 
език и по подходящия на-
чин. Всеки преподавател 
и служител в МУ – Плов-
див трябва да чувства лич-
на отговорност за качест-
вото на предлаганите от 
МУ – Пловдив услуги. 
Това се постига чрез сис-
темата на самооценява-
не, атестиране и стимули-
ране на всеки, който до-
принася за високото ка-
чество.

Как може да се оце-
ни, че обучението по 
дадена специалност е 
добро или високо?

Обучението може да 
бъде оценено по различ-
ни критерии като среден 
успех, процента студен-
ти, преминали в по-горен 
курс, студенти, непреми-
нали поради невзети из-
пити и др. Оценка може 
да се извърши и чрез ан-
кети, проучване на сту-
денското мнение, проуч-
ване в средите на работо-
дателите дали те са довол-
ни от подготовката на ка-
дрите и др.

Допълнително се оце-
няват показатели за вхо-
да на специалността ка-
то характеристика на но-
воприетите кандидат-сту-

денти; процесни показа-
тели – брой на студентите 
в дадената специалност, 
среден успех от следва-
нето, удовлетвореност на 
студентите от обучението 
и др.; показатели на изхо-
да – анализ на движение-
то на приетите студенти, 
продуктивност на специ-
алността, заетост на дип-
ломираните студенти, 
удовлетвореност на випу-
скниците от тяхната про-
фесионална реализация и 

от стр 1
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ

др.; научни изследвания и 
иновации: разходи за на-
учни изследвания, отно-
сителен дял на иноваци-
ите, приходи от внедрени 
научни разработки и др. 

Усъвършенстване 
на системата за осигу-
ряване на качеството 
във вашето ВУ?

• МУ – Пловдив по-
стоянно трябва да пред-
лага обучение, което съ-
ответства на съвременни-
те постижения в науката и 
се признава от съответни-
те академични общности, 
но заедно с това обуче-
нието трябва да е търсе-
но на пазара, да съответ-
ства на настоящите и бъ-
дещите нужди на студен-
тите като първостепенни 
потребители.

• МУ – Пловдив тряб-
ва да предлага конкурент-
но висше образование, 
което се вписва в све-
товния цивилизационен 
процес и прави мобилна 
подготвената в България 
високо квалифицирана 
работна сила в глобали-
зираните процеси, знае-
ща, можеща, предприем-
чива, горда със своя про-
изход и духовност.

• За сближаване на 
подготовката, получавана 
от студентите в България, 
с тази на студентите във 
водещи висши училища 

в Европа е необходимо 
аналитично оценяване на 
съществуващите специ-
алности и сравняването 
им с образци от водещи 
западни университети. 
Необходимо е изгражда-
не на значително по-ши-
рок диалог между потен-
циалните работодатели 
и абсолвентите на МУ – 
Пловдив, инструмент за 
което е изграденият съ-
ответен кариерен център.

Участници в „Седмица на медицинското образование“, 
организирана от АСМ – Пловдив и СС на МУ – Пловдив

29 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН 
ДЕН НА ИМУНОЛОГИЯТА

Антитела и клетка в 
имунната система

За първи път на 29 ап-
рил 2005 г. Европейската 
федерация на имуноло-
гичните дружества (EFIS) 
предлага този ден да се 
чества като Ден на иму-

нологията. Целта е по-
пуляризиране на предме-
та на имунологията и по-
вишаване на обществе-
ния интерес към имун-
ната реактивност – ос-
нова за по-добро инди-
видуално здраве и благо-
получие. От 2007 г. иму-
нолозите от всички стра-
ни отбелязват този ден, за 
да обърнат внимание на 
широката публика вър-
ху значението на имуно-
логичните открития и на-
учните данни. Да създа-
деш мост между растящия 
обем от натрупано знание 
за имунната система и об-
ществото за подобряване 
на здравето, е истинско 
предизвикателство за уче-

ните имунолози. 
Най-ранното споме-

наване на концепцията за 
имунитета датира от 430 
година пр.н.е. във връзка 
с чумна епидемия в Ати-
на. Тогава Тукидит отбе-
лязва, че хора, които са 
боледували от болестта 
и са се възстановили, мо-
гат да помагат на болните, 
без да се заразят от чума 
повторно. Едва през 19-ти 
и 20-ти век е развита на-
учната теория за имуни-
тета като съвкупност от 
неспецифични и специ-
фични защитни механи-
зми на организма при бо-
лести и реакциите му сре-
щу микроорганизми, то-
ксини и чужди клетки.

На Международния 
ден на имунологията – 
29 април, е посветена На-
ционалната конферен-
ция по клинична имуно-
логия с мото „ИМУНО-
ЛОГИЯТА ЗА ПО-ДО-
БРО ЗДРАВЕ“, която се 
провежда на 25-26 април 
2013 г. в Старозагорски 
минерални бани. Тя се 
организира от Българска-
та асоциация по клинич-
на имунология (БАКИ), 
секция „Имунология“ 
при СУБ и секция „Иму-
нология“ на Медицин-
ския факултет при Тра-
кийския университет – 
Стара Загора. 

Проф. д-р М. Мурджева, дм, 
Катедра „Микробиология и 
имунология“

ИЗПЪЛНИХМЕ ПРОЕКТ ЗА 2,7 МЛН. ЛВ. 
МУ – Пловдив успешно изпълни проект за мо-

дернизация на Библиотечно-информационния цен-
тър по оперативна програма „Регионално развитие“.

Информация за внедрените мерки за енергийна 
ефективност в учебния корпус на Медицинския ко-
леж, изградените съоръжения за достъп на лица в не-
равностойно положениe и модернизацията на чети-
рите библиотеки бяха представени на пресконферен-
ция на 20 март. В нея участваха ректорът на висшето 
училище – проф. д-р Ст. Костянев, проф. д-р М. Мур-
джева – зам.-ректор по международно сътрудничест-
во и проектно финансиране, проф. д-р В. Сарафян, 
проф. д-р Ст. Сивков, членове на екипа по проекта, 
преподаватели, студенти, гости и партньори.

Проектът по договор е за осигуряване на достъпна 
и рентабилна инфраструктура на МУ – Пловдив чрез 
подобряване на енергийната ефективност на сградите 
и модернизация на БИЦ, който се финансира от ОП 
„Регионално развитие“ 2007–2013 г. чрез Европей-
ския фонд за регионално развитие, държавния бю-
джет на Република България и чрез собствени сред-
ства на университета.

Общата стойност на проекта е 2 701 358 лв., оси-
гурени по Схема за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009 – „Подкре-
па за осигуряване на подходяща и рентабилна инфра-
структура на висшите училища в градските агломера-
ции“. АМ
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НАТОВАРЕН, ДИНАМИЧЕН, 
НО МНОГО УСПЕШЕН И 

ПОЛЗОТВОРЕН МЕСЕЦ ЗА БАСДМ
За тези от вас, кои-

то все още не ни позна-
ват, ще се представим: 
БАСДМ е сдружение на 
студентите по дентална 
медицина, което работи 
заедно с Районната коле-
гия на Българския зъбо-
лекарски съюз – гр. Плов-
див и участва в нейните 
дейности. Ние имаме за 
цел да присъстваме, орга-
низираме и подпомагаме 
мероприятия, чрез които 
да стимулираме научната 
и кръжочната студентска 
дейност, да защитаваме 
и отстояваме правата на 
студентите по дентална 
медицина, а също и да съ-
действаме за решаването 
на учебно-методическите 
им проблеми. Усилията 
ни са насочени към попу-
ляризиране на световните 
новости в денталната на-
ука, както и развиване на 
международно-образова-
телната дейност и научен 
обмен посредством ко-
муникация със студенти 
и асоциации на студенти 
по дентална медицина от 
други държави.

Изминалият месец 
беше натоварен, динами-
чен, но много успешен и 
ползотворен за нас. На 
2 март посетихме дом за 
деца „Княгиня Мария Лу-
иза“. Там децата ни по-
срещнаха много радост-
но и топло. Вързахме им 
мартенички с пожелание 
да бъдат здрави и засме-
ни, а после пристъпихме 
към учебната част. На го-
леми пластмасови моде-
ли демонстрирахме как 
правилно се мият зъбки-
те, малчуганите много 
се радваха на „огромни-

те зъби“ и бързаха да ни 
покажат какво са научи-
ли. Подарихме им чет-
ки и пасти и започна го-
лямата веселба – състеза-
нието за най-добре изми-
ти зъбки, в което, разби-
ра се, всички бяха побе-
дители. За награда имаше 
торта – тематично украсе-
на. Децата ни заредиха с 

емоции, времето мина не-
усетно и изобщо не ни се 
тръгваше. Обещахме си 
да отидем пак.

В средата на месеца 
проведохме среща с мла-
ди майки и бременни же-
ни. Разговаряхме на тема 
орално здраве при деца и 
майки. Изнесохме крат-
ка презентация, а после 
обсъдихме с присъства-
щите проблемите, които 
ги вълнуват. През цяло-
то време за децата се гри-
жеше аниматорът на клуб 
„Мохито“, където се със-
тоя събитието. Придружи 
ни и д-р И. Гьозова.

Включихме се и в от-
криването на Месеца на 
детската усмивка в Кате-
драта по детска дентал-
на медицина. Участвахме 
с презентация, в безплат-
ните прегледи и разбира 
се, в игрите с нашите най-

малки пациенти. 
По традиция посети-

хме Националния форум 
по дентална медицина в 
гр. Плевен, където за по-
реден път научихме мно-
го нови и интересни не-
ща в сферата на дентал-
ната наука. 

Помогнахме и в ор-
ганизацията на IV меж-

дународна дентална ла-
зерна академия, която се 
проведе на територията 
на ФДМ Пловдив в дни-
те 04-06 април. 

Всичко това се осъ-
ществи благодарение 
на подкрепата на РК на 
БЗС – Пловдив, ръко-
водството на ФДМ, це-
лия екип на Катедрата по 
детска дентална медици-
на, доц. д-р Георги То-
мов и нашите спонсори – 
PIERRE FABRE.

Студентите, които же-
лаят да станат част от еки-
па на БАСДМ, могат да се 
свържат с нас чрез:
Web: 
basdm.rkplovdiv-bzs.com
Facebook:
facebook.com/BASDM.PLD
e-mail:
basdm.pld@gmail.com
сл. тел: 0892063828

Учредителите на БАСДМ

КРАСИВА УСМИВКА
МЕСЕЦ НА ДЕНТАЛНАТА ПРОФИЛАКТИКА 

И ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ НА ДЕЦАТА

Първи преглед

С подаръци след дентален преглед

На 30.04.2013 г. за де-
вети пореден път в Кате-
драта по детска дентална 
медицина се състоя праз-
никът „Красива усмивка“. 
Ежегодната инициатива 
е посветена на детското 
орално здраве и тази го-
дина се проведе под еги-
дата на ректора на МУ – 
Пловдив проф. Костянев. 
С този празник стартира 
Месецът на оралната про-
филактика, по време на 
който десетки деца и ро-
дители посещават Кате-
драта по детска дентална 
медицина за осъществя-
ване на профилактични 
прегледи и лечение. 

За празничното на-
строение в съботния ден 
допринесоха пъстрата ук-
раса на етажа на катедра-
та и веселите игри, тан-
ци и забавления, органи-
зирани от поканените по 
повода детски анимато-

ри. Под формата на иг-
ра с децата специалисти-
те от катедрата прегледа-
ха и консултираха над 190 
малчугани на възраст от 
11 месеца до 15 години. 
За много от тях това бе-
ше първият контакт с ле-
карите по дентална меди-
цина, но тази първа сре-
ща остави спомен за при-
ятно изживяване в детско-
то съзнание. Всички пре-

гледани деца си тръгнаха 
с атрактивни, но и много 
полезни подаръци, мо-
тивиращи ги за по-добра 
грижа за зъбките у дома. 
Освен състава на Кате-
драта по детска дентална 
медицина в инициатива-
та се включиха активно и 
много студенти от IV, V и 
VI курс. 

Българската асоциа-

ция на студентите по ден-
тална медицина и Кате-
драта по детска дентална 
медицина организираха и 
проведоха съвместно лек-
ция, посветена на профи-
лактиката на оралните за-
болявания. Тя бе посрещ-
ната от родителите с го-
лям интес и провокира у 
тях много допълнителни 
въпроси.

д-р Таня Нихтянова

ЛАЗЕРНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА СТОМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИ

Факултетът по ден-
тална медицина към МУ – 
Пловдив е един от се-
демте световни центро-
ве с международен сер-
тификат за обучение по 
лазерна терапия в об-
ластта на денталната ме-
дицина. Други центро-
ве с този сертификат са 
университетите в Ни-
ца, Барселона, Виена, 
Женева, Тайпе и Йеру-

салим. Всички те са чле-
нове на Global Training 
Academy.

От 4 до 6 април 2013 г. 
в залите на Факултета по 
дентална медицина се 
проведе IV международ-
на дентална лазерна ака-
демия.

Това събитие е един-
ственото по рода си в 
България. В него взеха 
участие над 170 специа-
листи.

Доклади изнесоха 19 
лектори. Те представиха 
свои наблюдения и от-
крития в най-новите на-

правления в лазерната 
дентална медицина в че-
тири панела: детска ден-
тална медицина и ортодон-
тия, орална хирургия и орал-
на патология, нискоенергийна 
лазерна терапия, лазерна аку-
пунктура и фотодинамична 
терапия.

Активно участие в 
програмата на Четвър-
тата международна ден-
тална лазерна академия 
взеха и проф. Джовани 
Оливи, проф. Роли Ко-
ренблит и проф. Умбер-
то Ромео – водещи кли-
ницисти в Италия.

С помощта на лазе-
ри успешно се лекуват 
редица социално значи-
ми заболявания.
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ЕСЕН В ЯПОНИЯ

Доц. д-р Георги Томов

Продължение от бр. 4
Храмът Кинкакуджи, 

известен още като Злат-
ния павилион, е построен 
през 1397 година като ре-
зиденция на оттеглилия 
се шогун Ашикага Йо-
шимитсу и след смъртта 
му е превърнат в дзенбу-
дистки храм. Прекрасната 
градина с изкуствено езе-
ро, която заобикаля Кин-
какуджи придава завър-
шеност на този духовен 
комплекс, като е изгра-
дена изцяло по предпи-
санията на т.нар. Западен 
рай на Буда Амида, който 
се стреми да пресъздаде 
хармонията между небе-
то и земята. Най-големи-
ят остров в езерото сим-
волизира Ниппон (Япон-
ските острови), а четири-
те големи камъка близо 
до храма символизират 
закотвени лодки, които 
пътуват към Острова на 
вечния живот.

Друг известен храм е 

Риоан-джи – „Храмът на 
мирния Дракон“ с про-
чутата си каменна гради-
на. Градината се състои 
от внимателно подреден 
чакъл и петнадесет реч-
ни камъка, които са раз-
положени по такъв на-
чин, че при разглеждане 
на градината от различ-
ни ъгли могат да се видят 
само четиринадесет от 
камъните. Символиката 
на постигнатото е, че са-
мо чрез просветление чо-
век може да види петнаде-
сетия камък. Тази градина 

е била начинът, по които 
будистите са изразявали 
своята представа за кос-
мическата красота. Само-
то действие на грапиране 
на чакъла под формата 
на вълни има естетическо 
значение. Постигането на 
съвършенството на лини-
ите не е лесно, а оформе-
ните линии не са статич-
ни – развитието на вари-
анти е вдъхновяващо пре-
дизвикателство. 

Градините на Риоан-
джи са чудесно място за 
медитация, както и за съ-
зерцаване цъфтежа на са-
курата. Японците вярват, 
че преходността на виш-
невия цвят, който трае са-
мо няколко дни, е като 
метафора на живота, т.е. 
красотата и младостта са 
кратки, всичко е преход-
но, непостоянно, бързо-
течно и ефимерно.

На чаша чай при 
старите японци

Както повечето ем-
блематични неща в Япо-
ния, така и чайната це-
ремония е пренесена 
от Китай. Но характе-
рът на този ритуал, оф-
ормен от Сен-но Рикю 
през 16-ти в. постепенно 
придобива чисто япон-
ска форма и философия. 
Чайната стая е тихо ъгъл-
че на спокойствие и кра-

сота в шумната суета на 
света. Тук човек сред уса-
мотяване и размисли се 
връща към природата, 
слива се с нея. 

Участниците в риту-
ала отиват най-напред 
към мястото за измиване, 
извън чайното помеще-
ние, представляващо сво-
еобразно издълбан нео-
бработен камък, и по спе-
циална процедура си из-
миват ръцете. След това 
по лъкатушеща пътечка 
те продължават през гра-
дината и влизат в стаята. 

Обикновено домакинът е 
винаги последен, при то-
ва идва с известно заба-
вяне, за да даде възмож-
ност на гостите да се под-
готвят, да се съсредото-
чат духовно за предсто-
ящия ритуал, да се прис-
пособят към обстановка-
та и осветлението, да раз-
гледат и оценят окачени-
те калиграфски надпи-
си и рисунки и евентуал-
но да се помъчат да отгат-
нат темата на предстоящ-
ия разговор по време на 
чаепиенето. Домакинът 
приготвя чая, налива го в 
специална чаша и я пода-

ва първо на най-важния 
гост. Чашите обикнове-
но са старинни, на пръв 
поглед грубовато израбо-
тени, но това е нарочно 
търсен ефект – също като 
подбора на строителните 
материали за чайното по-
мещение. По време на це-
ремонията гостите оценя-
ват естетическите качест-
ва на чашата, а през то-
ва време домакинът раз-
казва историята на съда, 
може да спомене нещо за 
майстора или работилни-
цата, от който е купен, и 
така постепенно се започ-
ва един наситен с естети-
чески размисли разговор. 
Забранени са темите за 
религията на участници-
те, материалното богат-
ство, войната и глупостта 
на хората.

Изминалите векове са 
внесли своите корекции 
върху някои от детайлите 
и особеностите на чайна-
та церемония, но естети-
ческите идеи и принципи 
на този стар ритуал и до-
сега не са загубили своя-
та стойност и жизненост 
в Япония.

Традиционна кухня 
и етикет

Храненето в Япония 
е изкуство. Минималис-

тично. Всичко присти-
га в малки, красиви ку-
пички, чинийки и чаш-
ки. По отношение на вку-
са обаче нещата не са така 
прости. За несвикналото 
европейско небце мари-
нованата медуза, сурова-
та риба, увита с водорас-
ли, или туршията от ви-
шни могат да предизви-
кат известно смущение. 
Все пак de gustibus et coloribus 
non disputandum.

Етикетът в Япония 
също е доста особен и 
може да причини болез-
нено объркване. Комуни-
кацията е съчетана с не-
престанни леки покло-
ни, от които може да ти 

се завие свят, а по-дълго 
пребиваващите чужденци 
развиват екзотичния на-
вик да се кланят и по те-
лефона (когато в социал-
ната йерархия сте поста-
вен по-високо, може да 
прекратите кланянето, но 
иначе не). Ако сбъркаш 
не е проблем. Най-много-
да се усмихнат снизходи-
телно и да си кажат – те-
зи странни гайджин, т.е. 
чужденци.

Ако решите да посе-
тите Япония – непозна-
та и смайваща, опитайте 
се да усетите различните 
лица на страната – извеч-
ните и ревностно съхра-
нявани традиции, хармо-
нично вплетени в един 
модерен технологичен 
свят, който ще ви отведе 
на своеобразна разход-
ка в бъдещето, а дали ще 
се възползвате от услуги-
те на гейша, е въпрос на 
личен избор, настройка и 
финансови възможности. 
Престоят в Япония за мен 
беше странно и възбуж-
дащо преживяване. Дали 
мога да живея там, ме пи-
таха много хора, след ка-
то се върнах. Май не, от-
говорих, след кратък раз-
мисъл.

В тази книга са събра-
ни 15 истории за мно-
гото въпроси, на които 
рядко даваме точен отго-
вор, за невидимото бла-
городство на бедната ду-
ша, за неочакваната ма-
гия на часа по рисуване, 
за неизживяното, за не-
разказаното и невидяно-
то, но истинското, за ис-
креното вълнение, което 
ни прави добри, търсе-
щи и щастливи от докос-
ването до таланта и чове-
колюбието.

Ако трябва сам да се 
представите, какво би-
хте казали за себе си?

Мъж на очарователна 
възраст – 59 години. Зо-
дия „Близнаци“. Не знам 
дали е от зодията, но жи-
вея в два паралелни свята. 
Единият – на логиката, на 
разума, на медицината, а 
другият – на изкуството, 
на мечтата, на вдъхнове-
нието, на полета на ми-
сълта. Така бягам от стре-
са на ежедневието.

Как проф. д-р Кола-
ров оценява писателя 
Златимир Коларов?

Много критично. Ня-
ма конфликт, но автоцен-
зурата е силна. Трябва да 
положа много труд, за да 
си харесам написаното, за 
да се реша да го покажа на 
читателя.

А как писателят оце-
нява лекаря?

Писателят казва, че 
тази работа с лекаря му 
е много чужда и е далече 
от сферата на интереси-
те му. Веднъж споделих с 
жена ми, че медицината е 
върла съперница на лите-
ратурата. А тя ми отгово-
ри: „Ти чу ли се какво каз-
ваш? Медицината е каката 
на литературата. Тя води 

РАБОТАТА НА 
ПИСАТЕЛЯ НЕ Е 

ЧУЖДА НА ЛЕКАРЯ
Интервю с 
проф. Златимир Коларов

на стр. 8
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МОДЕРНО ЛИ Е
ДА СИ БЪЛГАРИН?

Атанас Тошев  
студент I курс фармация

Възможно ли е разе-
динени в твърде крайния 
ни стремеж към идентич-
ност да се изгубим напъл-
но? Случилите се напо-
следък събития в държа-
вата: протести, публично 
недоволство, стачки, са-
мозапалвания на отчаяни 
българи, до голяма сте-
пен показват, че българ-
ското общество не при-
ема положението в стра-
ната… Но модерно ли е 
да си българин? Да от-
стояваш позицията си, да 
се бориш за нея… Мно-
го модерно звучат думите 
на Хилендарския монах – 
„българино, знай своя 
род и език…“ Твърде ак-
туалният процес на еми-
грация в чужбина на мно-
го от младите хора, освен 
от желанието за по-до-
бра реализация, до голя-
ма степен произтича и от 
някои национални черти: 
дарба – да отрича род и 
родина…

От друга страна, не-
знаенето на собствената 
ни история не може да ни 
даде самочувствие на на-
род. А може би точно об-
ратното – познаването на 
историята, сравнението ѝ 
с настоящето ни потиска 
и ни кара да не си я спом-
няме. Връщайки се назад 
във времето, след Осво-
бождението (1878), при 
сформиране на българ-
ското самосъзнание, бъл-
гарският народ е давал 
имота си и всичко, което 
притежава, за да се осъ-
ществи българският иде-
ал. Независимо от побе-
ди и поражения, кризи и 
успехи, възходи и паде-
ния българският народ е 
бил едно неделимо цяло. 
Именно тази история ни 
връща назад във времето, 
преди повече от 100 го-

дини, когато Иречек пи-
ше: „България успя и се 
обедини, когато всички 
от министър-председате-
ля до последния колар – 
гледаха в една посока…“

Времето, в което жи-
веем, време на изклю-
чително ниска раждае-
мост, слабо развит малък 
и среден бизнес, липса на 
средна класа и социална 
несправедливост, ни ка-
ра да се замислим за бъ-
дещето, да се надяваме и 
вярваме в бъдещото поко-
ление след нас… 

Светла Стефанова, 
студент II курс медицина

Близо два месеца те-
ма №1 бяха протестите и 
всички съпътстващи ги и 
произтичащи от тях съ-
бития. Изписа се и се ка-
за много. Всеки изразява-
ше мнението си така, как-
то намери за добре – по 
телевизията, на улицата, 
във Фейсбук. Едни дейст-
ваха, други гледаха. Случ-
ващото се имаше явни и 
скрити привърженици и 
противници, нагаждачи 
според ситуацията, чака-
щи да видят какво ще ста-
не, за да заемат после по-
зицията на „победители-
те“ – ако изобщо би мог-
ло да има победители.

Някои останаха без-
участни. И това бяха те-
зи, от които най-много се 
очакваше да заемат стра-
на, да изкажат мнение, 
да предприемат дейст-
вия. Студентите... Мла-
дото поколение, бъдеще-
то, онези, които ще живе-
ят в тази държава, които 
ще работят, ще гледат се-
мейство... Сигурно мно-
го им харесва да са си та-
ка нещата. В кафето все-
ки знае да протестира, че 
не получава достатъчно 
от университета и от дър-
жавата, че няма свястно 
образование, нито рабо-

ДА СЕ ИЗПРАВИМ 
БЕЗ СТРАХ

Протестиращи студенти в Пловдив

та и затова младите бягат 
навън. Никой не слушал 
и не уважавал студентите. 
А те заслужават ли го? Те 
уж много знаят за неща-
та от живота, знаят какво 
искат и как да го постиг-
нат. Обаче нещо не се за-
белязва да си търсят пра-
вата и да се борят за по-
добър живот. Само че ни-
кой нищо не ти дава на-
готово – ако не държиш 
сам на своето и не го за-
щитаваш, няма кой да го 
направи вместо теб. 

На думи сме силни, 
а на дела – хич ни няма. 
То с говорене нещата ня-
ма да се оправят. За ут-
решното парти и за ка-
фе всеки е свободен, а ка-
то трябва някой да върши 
работа, всички до един са 
заети. Да плюем по ръко-
водства и управници, сме 
първи, дойде ли време за 
действия – се крием вкъ-
щи като мишки.

Дойде ли най-накрая 
времето да се изправим 
без страх срещу нереше-
ните проблеми на бъл-

гарското образование, да 
заявим гордо позиции-
те си и да се борим за не-
що по-добро в България? 
Силно се надявам да е та-
ка. За целта ние – студен-
тите – трябва да се съ-
будим и да покажем на 
всички, че можем да се 
борим. Ако ли не – дру-
ги ще го направят вместо 
нас, други ще говорят и 
действат от наше име; ни-
що че не сме им дали то-
ва право. Всеки ще реши 
сам за себе си как тряб-
ва да постъпи. Ако не на-
прави нищо, поне да не 
се оплаква – никой не му 
е виновен за това. В край-
на сметка ние сами гра-
дим живота и бъдещето 
си. Държавата – това са 
хората. 

ПРОТЕСТИ 
И ОЩЕ НЕЩО…

Борислав Дренски,  
студент ІІ курс медицина

В края на месец яну-
ари 2013 в нашата мила, 
родна България нещата 
излязоха извън контрол. 
Почти всички български 
домакинства получиха 
високи и нереални смет-
ки за ток за зимните месе-
ци. Това преля чашата на 
търпение и българинът 
излезе на улицата – беден 
и изнемощял от постоян-
ната борба за оцеляване. 
В началото протестите 
бяха импулсивни и няма-

ха координация. След из-
вестно време хората на-
мериха своите лидери и 
в продължение на 2 ме-
сеца страната беше обзе-
та от всенародни шествия 
и размирици.

Какво общо имат 
студентите по медицина 
с тази ситуация? 

Според данни на На-
ционалното представи-
телство на студентски-
те съвети в България 
към момента се обуча-
ват 280 хил. студенти в 51 
университета. Оказа се, 
че студентската общност 
е имала множество иска-
ния за промяна във ви-
сшето образование и въз-
можностите за реализа-
ция, но по една или друга 
причина тези искания не 

са били чути до сега. Мо-
же би затова от ръковод-
ството на НПСС решиха, 
че сега е удачен момент 
отново да изкажат иска-
нията си – направиха го 
с Декларация на НПСС, 
която беше изпратена до 
всички институции на 
Р. България. В Пловдив 
и в други градове на стра-
ната бяха организирани 
протести на студентите 
под наслов: „Искаме бъ-
дещето си тук и сега.“

Каква беше ролята на 
МУ – Пловдив в цялата 
история? 

За съжаление, студен-
тите в МУ – Пловдив ся-
каш нямат мнение и жела-
ние за промяна и решава-
не на проблемите ни. На-
шият Студентски съвет е 
член на НПСС и подкре-
пи Декларацията им, но 
на протестите, организи-
рани от СС на Пловдив, 
присъстваха едва 4-5 чо-
века от МУ. Замислих се: 
какво ли значи това? Ве-
роятно всички остана-
ли студенти са доволни 
и щастливи от условията 
във висшето образование. 

Връхната точка на 
всички протести беше 
Националната среща на 
НПСС в София в зала 
Арена Армеец. На нея бя-
ха поканени всички сту-
денти от България и щя-
ха да бъдат решени ме-
тодите и начините, чрез 
които да бъдат постигна-
ти исканията им. На сре-
щата обаче стана ясно, че 
отново личните амбиции 
застават над важните не-
ща. Целта на някои чле-
нове на ръководството на 
НПСС бе да влязат в по-
литика, използвайки мо-
мента. Съжалих, че при-
съствах на тази подиграв-
ка с доверието на млади-
те хора. 

За щастие, СС на МУ – 
Пловдив, разбирайки за 
нечистите намерения на 
НПСС, излезе с офици-
ално становище, в кое-
то се разграничи и осъди 
решенията, взети на На-
ционалната среща. Това 
действие ми върна надеж-
дата, че и в нашия универ-
ситет все още има хора, 
отговорни и ангажирани 
с проблемите на студен-
тите. Защото замислете 
се: ако не докато сме сту-
денти, кога трябва да се 
борим за промяна?
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литературата за ръчичка“.
Как разделяте вре-

мето между медици-
на и литература. И две-
те занимания в творче-
ския си аспект са доста 
трудни.

Сенека е казал: „Не е 
малко времето, което ни 
се дава, много е времето, 
което губим“. Опитвам се 
така да организирам вре-
мето, че да губя минимал-
но от него. Стремя се с ед-
но движение да постигам 
поне три ефекта. Бутало-
то и назад трябва да има 
полезен ход. Аз си раз-
пределям задачите по ме-
сеци, а като дойде месе-
цът – по седмици и дни. 
Не всичко става така, как-
то съм го набелязал, но 
ако изпълня 20% от за-
дачите, то това е 80% от 
същността. При добра ор-
ганизация времето стига.

РАБОТАТА НА ПИСАТЕЛЯ НЕ Е...от стр. 6

ГАЛЕРИЯ „АУДИТОРИЯ МЕДИКА“
Валентин Турийски, до-

цент по биофизика в Кате-
драта по медицинска физика и 
биофизика на МУ – Пловдив.

Това е начин да каже, че 
не е фотограф.

Харесва изразните сред-
ства и посланията, които 
фотографията може да екс-
пресира.

ЕКСПРЕСИВЕН И ЯРЪК ПОЕТ 
СЪС СВОЯ ИНДИВИДУАЛНОСТ 

МИНКО ТАНЕВ НА 60

Минко Танев e ро-
ден е на 30 март 1953 г. 
в Пловдив. 3авършил e 
българска филология в 
ПУ „П. Хилендарски“. 
Работил е в Общинския 
съвет за култура, в Дома 
на учителите, във вестни-
ка на ВСИ. Бил е замест-
ник-главен редактор на в. 
„Арт Клуб“. В момента е 
преподавател на чуждес-
транни студенти, които 

изучават български език в 
МУ – Пловдив. Редактор 
е във в. „Аудитория меди-
ка“. Издал е книгите:

• Хълм (стихове) – 
приложение в 3000 тираж 
към IV брой на списание 
„Тракия“, 1980;

• Анонимен човек  
(стихове), „Хр. Г. Данов“, 
Пловдив, 1983 г.;

• врАждебнА вселенА  
(стихове), „Хр. Г. Данов“, 
Пловдив, 1990; 

• 33 признАния в лю-
бов (стихове), Пловдив: 
Летера, 1996 (Пловдив: 
Салоон).

Представител е на по-
етическото поколение, 
утвърдило се на страни-

ците на литературния 
печат през 70-те години 
на XX век. Още с първа-
та си стихосбирка е при-
ет в Кабинета на младия 
пистел. Редактирал е над 
50 книги, някои от кои-
то са отличени с нацио-
нални отличия. Член е 
на Съюза на български-
те писатели. 

Поезията на Минко 
Танев е експресивна и 
ярка, със своя индивиду-
алност. Навсякъде личи 
отпечатъка на личната 
съдба. Призвана да въл-
нува и възвисява, да под-
хранва надеждата, че вре-
мето на чудесата не е от-
минало безвъзвратно. 

ПРИСТРАСТИЯ
Обикнах нощната картина
на хълма призрачно красив –
далеч оттук ако замина,
сърцето ще я възкреси.
Обикнах блесналите бездни
на утринния сняг и дим –
завинаги ако изчезна,
плътта им ще ме прероди.
Обикнах слънчавите мрежи
на тази прелестна игра –
все някой ще ме забележи,
по склона ако заискря.
Око на птица ще вторача
в учудения небосвод
и леко ще отлитна в здрача
на своя следващи живот.

ГОНГ
Да отплувам – така съм осъден
и стихии в ушите да треснат
и планетният жител да бъде
инструмент във вселенски оркестър.
Кръгозора ми стъклен и бляскав
ураганният гонг да разбие –
да смете градовете от пясък
и скалистите камбанарии.
И съм бронзов, ефирен и лъскав
над словесната си изнемога –
и ръцете, изпъстрени със пръски,
сякаш казват на чайките сбогом.
И ги виждам развихрени, свити
как по стръмни дисканти се спущат
в ораторията на вълните
върху струна от бившата суша...

Чл.-кор. проф. Константин ЧИЛОВ (1898–1955) 
е един от най-славните български клиницисти.

През 1998 г. пловдивският възпитаник д-р Тотко 
Найденов, гл. редактор на в. „Български лекар“ съз-
дава ежегодните „Чилови дни“, посветени на дело-
то и паметта на професора.

За втори път научната част от „Чилови дни“ се 
организира в МУ – Пловдив, а наш професор ще 
бъде удостоен с Наградата „Проф. К. Чилов“, коя-
то се отсъжда от здравния министър, председатели-
те на БЛС, БАН, Съюза на учените в България, Съ-
юза на българските медицински специалисти и в. 
„Български лекар“. След Д. Димитраков и П. Сола-
ков, това е проф. Ст. Горанов, нац. консултант по 
хематология. 

Тържеството ще се проведе на 16 май, четвър-
тък, 13 ч., 1-ва аудитория.

Наградата ще му бъде връчена на 19 май, от 12 ч., 
в Къщата-музей „Проф. К. Чилов“ в с. Славейно.

Тази подреденост 
не е много присъща на 
хората на изкуството.

Разбира се. Аз винаги 
съм казвал, че у мен има 
един педант, скептик, ас-
кет и един коренно про-
тивоположен – епикуре-
ец, на когото му се жи-
вее, прави бели. Тези два-
мата са постоянно в еди-
ноборство. Човек тряб-
ва да има отдушник при 
този стрес, в който жи-
веем, в това променливо 
време с неуточнени нор-
ми, с изгубени представи 
за добро и лошо. За съ-
жаление, не живеем във 
време на градивна промя-
на, а се лутаме като кораб 
без компас в бурно време. 
Въпреки това трябва да 
оцеляваме и да се движим 
напред. Мислил съм си: 
има ли смисъл да пише?! 
И си отговарям с „Да!“. 

Има смисъл, ако истин-
ската литература изоста-
ви пространството за из-
куство, то там веднага ще 
нахълта чалгата. Тя и сега 
упорито се бори за всеки 
сантиметър пространство. 

Следващата ви пуб-
ликация каква ще бъде?

Това лято за петде-
сет дни написах петдесет 
разказа. Всъщност това са 
реални случки от моята 
практика, които съм раз-
казвал на приятели. Те бя-
ха вече написани в съзна-
нието ми и просто ги пре-
несох на хартия. Става та-
ка, че лекарят зарежда пи-
сателя със случки и съби-
тия, със сюжети. Конта-
ктът с човека, със страда-
нието, с надеждата – това 
е огромният опит от ме-
дицината, който писате-
лят трябва да реализира.

АМ


