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70 ГОДИНИ 
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

Първите лекции са в кино „Балкан“...

... а сега – в модерен Аудиторен комплекс

Vivat Academia! 
Vivant Professores!“

Скъпи студенти, пре-
подаватели, приятели,

Всеки труд е напра-
зен, ако в него няма вло-
жени добри намерения!

За мен е огромна чест, 
в качеството си на 21-ия 
ректор на Медицинския 
университет – Пловдив, 
да Ви приветствам със 
70-годишния ни юби-
лей. Нашият университет 
е много по-млад от тези в 
Кеймбридж и Оксфорд, 
но за сметка на това се 
намира в един от най-
старите живи градове на 
Европа. 

Авторитетът на Ме-
дицинския универси-
тет – Пловдив е резултат 
от дългогодишния труд 
на поколения прекрасни 
и всеотдайни препода-
ватели. Днес 720 препо-
даватели с висока компе-
тентност, от които 283 с 
докторски степени и 170 
хабилитирани, обучават 

УНИВЕРСИТЕТЪТ Е В ПЕРИОД  
НА ТВОРЧЕСКА ЗРЯЛОСТ

5800 студенти от всич-
ки нива на медицинско-
то образование. Зато-
ва нашето висше учили-
ще е надхвърлило нацио-
налните рамки, получило 
е международно призна-
ние и известност.

Медицинският уни-
верситет – Пловдив по-
среща 70-годишния си 
юбилей с акредитира-
ни професионални на-
правления и докторант-
ски програми, с много 
национални и междуна-
родни отличия и със съ-
временна учебна и на-
учна инфраструктура. 
Студентите имат удо-
волствието да слушат лек-
ции в един от най-пре-
красните аудиторни ком-
плекси в Европа, да спор-
туват в съвременна спорт-
на база, а съвсем скоро 
ще могат да тестват свои-
те практически умения в 
симулационен трениро-
въчен център на светов-
но ниво.

Ние сме част от све-
товните образователни и 
научни мрежи, крайъгъ-
лен камък в културното и 
социалното развитие на 
Пловдив и на региона. 

Медицинският уни-
верситет – Пловдив има 
защитен международен 
сертификат за качест-
во ISO 9001:2008, член е 
на Европейската асоциа-
ция на университетите и 
други авторитетни меж-
дународни организации, 
има подписани догово-
ри за сътрудничество с 
близо 100 университета в 
Европа, Америка и Азия.

В годината на юбилея 
ще започнат да функцио-

СЪВРЕМЕННА БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ, НАУКА И БИЗНЕС
На 21 април беше от-

крит Технологичен цен-
тър за спешна медици-
на – Пловдив. Центъ-
рът е създаден благо-
дарение на оператив-
на програма „Развитие 
на конкуретноспособ-
ността на българската 
икономика“ и е на стой-
ност 3 552 927.52 лв. Той  
включва три свързани на-
правления (учебно, науч-
но и бизнес), които ще 
осъществяват научно-
развойна и иновативна 
дейност. Технологични-
ят център е разположен 
в три корпуса: на терито-
рията на Медицински ко-
леж и на територията на 
университета.

Представители на 
екипите работили по ре-
ализацията на проекта 
твърдят, че технологич-
ният център за спешна 
помощ, е първи по ро-
да си в България. В него 

на принципа на съвмест-
но действие, усилията си 
ще обединят представи-
тели на медицината, фар-
мацията, индустрията и 
браншовите структури за 
създаване и обмен на зна-
ния, иновативни техноло-
гии и продукти в сферата 

на здравеопазването. Оч-
аква се крайният ефект да 
бъде по-голям от сумата 
на ефектите от отделни-
те дейности.

На откриването при-

състваха ректора на Ме-
дицински универси-
тет – Пловдив – чл.-кор. 
проф. д-р Стефан Костя-
нев, дмн, заместник-рек-
тори, зам.-министърът 
на икономиката Даниела 
Везиева, зам.-председа-
телят на парламентарна-

та Комисия по образова-
ние и наука доц. д-р Бо-
рислав Великов, д-р Ди-
митър Шишков – член на 
комисията по здравеопаз-
ване, кметът на Пловдив 
инж. Иван Тотев, зам.-об-
ластният управител д-р 
Христо Грудев, ректори-
те на АМТИИ – проф. 
д-р Милчо Василев, на 
Пловдивски универси-
тет – проф. д-р Запрян 
Козлуджов, проф. инж. 
Кольо Динков – ректор 
на УХТ, д-р Кирил Елен-
ски – зам.-председател на 
БЛС и др.

В словото си при от-
криването на комплекса, 
проф. Стефан Костянев 
каза: „Зад наименование-
то ТЦСМ се крие един 
мощен научноизследова-
телски комплекс с трени-
ровъчен център за подго-
товка на екипи за спеш-
ни и извънредни ситуа-
ции, за оказване на спеш-
на домедицинска помощ, 
за обучение на парамеди-
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нират два технологични 
центъра, създадени със 
средства на европейски-
те оперативни програми. 
Нашият проектен център 
управлява над 100 науч-
ноизследователски про-
екта. Ние създаваме евро-
пейски условия за обуче-
ние, наука, спорт, хране-
не и развлечение с надеж-
дата, че нашите студенти, 
докторанти и асистенти 
ще останат в България, че 
няма да спонсорираме бо-
гатите държави. Защото 
тази загуба няма да можем 
да я възстановим.

Уважаеми приятели,
Истинският универ-

ситет е особено състоя-
ние на духа, мястото с 
най-голяма концентра-
ция на любознание, чо-
веколюбие и градивна 
енергия. „Посветени на 
хуманността“ – нима мо-
же да има по-хубав девиз 
за един медицински уни-
верситет от нашия девиз? 
В речниците хуманност-
та се асоциира с любовта, 
алтруизма, човеколюби-
ето, социалната интели-
гентност. Девизът на на-
шия университет е ценен, 
защото в света има огро-
мен дефицит на хуман-
ност!

Обществото ни се 
нуждае от нова генера-

УНИВЕРСИТЕТЪТ 
Е В ПЕРИОД...

ция специалисти, учени и 
преподаватели, нуждае се 
от порядъчни хора. Ако 
студентът излезе от уни-
верситета само със зна-
ния, той е недостатъчно 
образован. Най-важното 
качество на личността е 
нейната духовност.

Наскоро ми пред-
ложиха стратегия за 
нов медиен образ на 
Университета. Аз го ха-
ресвам такъв, какъвто е: 
сравнително млад (са-
мо на 70 години), сред-
но голям (пет кампуса) и 
леко консервативен (как-
то всичко в Пловдив). 
Затова не искам да се пре-
боядисва! Искам да се раз-
вива и модернизира, но 
да запази онази харизма, 
която е основа на взаим-
ната ни принадлежност. 
Нека това бъде интели-
гентен растеж!

Мисията на универси-
тета е не само да обуча-
ва, но и да генерира зна-
ния, да възпитава лично-
сти и лидери. Модерно-
то академично образо-
вание трябва да култиви-
ра научноизследовател-
ско мислене, да създаде 
навици за учене през це-
лия живот. Ръководство-
то на Университета не-
прекъснато усъвършен-
ства системата на канди-
датстудентските изпи-
ти, постепенно преми-
наваме към тестово из-

питване при магистри-
те и интервю при бака-
лаврите. Технологични-
ят напредък в медицина-
та е толкова голям, че ние 
се нуждаем от нови мо-
дели на подбор и препо-
даване, а информацион-
ните технологии трябва 
да се използват пълно-
ценно като среда на обу-
чение. Творческото ми-
слене и научните мрежи 
раждат иновациите! Сту-
дентите в нашия Универ-
ситет се чувстват социал-
но значими, те имат уве-
реността, че са пълноцен-
на част от нашето акаде-
мично семейство, защото 
се опитваме да ги ангажи-
раме във всички прояви. 
Ние ставаме част от Уни-
верситета, когато го зао-
бичаме и започне да ни 
боли за него. 

Качественото акаде-
мично образование има 
благотворно влияние 
върху развитието на ли-
чността. Затова се обръ-
щам към преподавате-
лите, които държат този 
огън в ума и в сърцата си.

Скъпи преподава-
тели,

Благодарение на Вас 
Университетът е проспе-
риращ и върви напред. 
Независимо от трудни-
те условия, Вие съумя-
вате да градите качест-
ва, умения и високи кри-
терии у своите студенти. 

Днес всички признават, 
че преподавателите от 
Медицинския универси-
тет в Пловдив имат стил 
и класа, от които другите 
се учат. Вие непрекъснато 
доказвате, че човек може 
да направи най-много за 
страната си, когато остане 
част от нея. Заради таки-
ва като Вас Пловдив е из-
бран за европейска столи-
ца на културата през 2019 
година! Приемете мои-
те пожелания да бъде-
те здрави, духовно мла-
ди и позитивно настрое-
ни. Добрият учител оста-
вя следи и в бъдещето!

Скъпи студенти,
Вие имате шанса да 

изживеете най-прекрас-
ното житейско време – 
студентството. Но затова 
трябва да гледате на раз-
личните дисциплини не 
като на досадни препят-
ствия, а като на върхове, 
които трябва да покорите.

Ценете и пазете по-
стигнатото! Защото ус-
пехите никога не са слу-
чайни. Няма да се умо-
ря да повтарям мото-
то на университет от 
Бръшляновата лига: 
„Работете за името на 
университета, за да може 
след време това име да ра-
боти за Вас!“.

Скъпи студенти и 
преподаватели, прия-
тели,

Според някои първи-

те седемдесет години за 
един университет са как-
то първите седем годи-
ни от човешкия живот! 
Според други – 70 годи-
ни са период на творче-
ска зрялост. Въпреки че 
един известен афори-
зъм гласи: „Ако искаш 
да разсмееш Бог, разка-
жи му за дългосрочните 
си планове“, ще си поз-
воля да прогнозирам, че 
Медицинският универси-
тет – Пловдив е обречен 
да празнува много юби-
леи. Гаранция за това са 
традициите, материална-
та база, прекрасните пре-
подаватели и творческият 
дух, който витае в учебни-
те зали и лабораториите. 
Имаме визия за бъдеще-
то и знаем накъде водим 
Университета. Сигурен 
съм, че ще продължите 
да ни подкрепяте, както 
досега.

Нека годината на 
70-годишния юбилей да 
бъде успешна, изпълнена 
с надежди и положителни 
емоции. Нека всички ние 
да станем по-добри!

Академичното ръко-
водство ще положи мак-
симални усилия името на 
Медицинския универси-
тет – Пловдив и занапред 
да се свързва с качест-
во на обучението, с ака-
демизъм и просперитет. 
На многая и ползотвор-
ная лета! 

РЕКТОР НА МУ – ПЛОВДИВ 
Е СПАСИЛ ФРАНСОА МИТЕРАН

Когато преди 10 но-
ември 1989 г. Франсоа 
Митеран идва за пръв път  
в България, пита най-на-
пред за д-р Оскар Телге. 
Лекарят с това име е бъл-
гарският академик Цветан 
Ангелов Кристанов. Той 
е роден в гр. Пирдоп на 
21.10.1898 г. в много бе-
дно земеделско семей-
ство.

Средно образование 
завършва в III софийска 

мъжка гимназия. През ес-
ента на 1920 г. заминава 
за Австрия, където се за-
писва да следва медици-
на в университета в гр. 
Грац. Две години по-къс-
но се прехвърля в Бер-
линския университет, 
който завършва през ес-
ента на 1925 г. с учебната 
степен „доктор по обща 
медицина“. Следващата 
1925 – 1926 учебна годи-
на д-р Кристанов стажува 
в клиниката на Грацкия 
университет.

След приключване на 
обучението си се завръща 
в България и през 1926 г. 
полага държавен изпит за 
получаване на позволи-
телно за свободна прак-
тика. Поради невъзмож-
ност да упражнява специ-
алността си в България 

е принуден да напусне 
страната ни и да замине 
за Русия.

През 1935 г. д-р м.н. 
Цветан Кристанов с кон-
курс е избран за редовен 
доцент по дерматоло-
гия при Първа московска 
кожна клиника на МГУ. 
А от края на 1936 г. той е 
професор.

Какво свързва бъде-
щия президент на Фран-
ция Франсоа Митеран и 
българския академик?

В една своя статия г-н 
Симеон Кръстанов пи-
ше: „Доктор Кристанов  
участва като доброволец 
в Гражданската война в 
Испания и взема участие 
в Интернационалните 
бригади като ръководи-
тел на Републиканската 
санитарна служба. Там 

той е известен под име-
то д-р Оскар Телге. На 
негово подчинение са 
повече от 3000 лекари и 
медицински сестри от 
28 националности, кои-
то работят на фронта и 
в тила на републикан-
ската армия. В състава на 
Републиканската санитар-
на служба са формирани 
9 автохирургически гру-
пи, снабдени със съоръ-
жени за спешни хирурги-
чески операции автомо-
били. А общо в парка има 
повече от 260 автомоби-
ла, от които 160 линейки. 
От целия този колектив в 
годините на Испанската 
гражданска войната е да-
дена първа помощ и са 
обслужени над 60 000 ра-
нени. Един от тях е тога-
вашният ръководител на 

Френския младежки съ-
юз Франсоа Митеран, 
по-късно президент на 
Франция. Ранен при ед-
но от сраженията, той е 
спасен благодарение уси-
лията на лекарски екип 
под ръководството на 
д-р Оскар Телге – проф. 
Цветан Кристанов. Този 
момент от живота си бъ-
дещият френски политик 
не забравя никога.“

Г-н Симеон Кръста-
нов продължава: „В Бъл-
гария проф. д-р м.н. Цве-
тан Кристанов се завръща 
през септември 1945 г., 
като по решение на тога-
вашното българско пра-
вителство става основа-
тел на Пловдивския меди-
цински университет. Из-
бран за негов ректор. Той 
се проявява като голям ор-
ганизатор и учен от висо-
ка класа. През 1947 г. Цве-
тан Кристанов вече е ака-

на стр. 3



април  2015 Н АУ К А   АУДИТОРИЯ МЕДИКА  | 3

от стр. 2

РЕКТОР НА 
МУ – ПЛОВДИВ...

Професор Шерман, 
за първи път ли сте в 
България? 

Не, тук съм за трети 
път през последните три 
години и съжалявам, че 
не съм идвал и по-рано. 
България е много краси-
ва страна.

Посещението Ви в 
МУ – Пловдив предиз-
вика голям интерес как-
то у българските, така 
и у чуждестранните ни 
студенти. Ще сподели-
те ли впечатленията си 
от срещите с тях? 

Мисля, че студентите 
ви са изключително въз-
питани млади хора, тър-
сещи познание и умеещи 
да задават точните въпро-
си. След лекциите си на-
правихме нещо като фо-
тосесия, защото много от 
тях пожелаха да запазят 
спомен от нашата среща. 

В кой момент от 
живота според Вас се 
офор мя решението на 
един млад човек да ста-
не учен? 

Бях студент, когато 
след лекция на една забе-
лежителна личност, про-
фесор Жак Моно, реших 
да поема по пътя на науч-
ноизследователската ка-
риера и никога да не се 
отклонявам от него. 

Как мислите, кое 
качество задължител-
но трябва да притежа-
ва студент, решил да се 
посвети на научна ка-
риера? 

Той трябва да носи в 
себе си любопитството 
и желанието да разкрива 
скритите механизми на 
живота, да задава правил-
ните въпроси и най-ве-
че – да умее да им отго-
варя. Професията на уче-

ПРОФЕСОР ЖАН-КЛОД ШЕРМАН, ОТКРИВАТЕЛ НА HIV,  
С ЛЕКЦИОНЕН КУРС В МУ – ПЛОВДИВ

ния е изключителна: ако 
поставите точния въпрос 
и откриете верния отго-
вор, вие сте върхът, но 
ако отговорът е грешен, 
падате на дъното и тряб-
ва да преосмисляте всич-
ко отначало. С една дума, 
винаги сте в борба със са-
мия себе си. 

Кое е най-голямо-
то предизвикателство, 
пред което сте се изпра-
вяли в кариерата си на 
изследовател и универ-
ситетски преподавател? 

Да се придържам не-
отклонно към избрана-
та посока и да защитавам 
откритието си при ветро-
ве и бури. 

Каква е ролята на 
случайността в големи-
те научни открития? 

Никаква. Дори да по-

паднете на забравено ла-
бораторно шишенце, или 
го хвърляте (и се размина-
вате с откритието), или го 
проверявате – и ако нещо 
вътре се е променило, ня-
ма как да го пропуснете.

Ще споделите ли 
какво изпитва един 
„ловец на вируси“ в 
миг като онзи, когато 
сте идентифицирали 
най-безмилостния ма-
сов убиец на 20-и век? 

Чувство за изпълнен 
дълг. 

Преди да изолирате 
вируса на СПИН, Вие 
сте открили първия ан-
тиретровирусен агент 
НРА 23. Каква е него-
вата съдба? 

Бе подложен на мно-
жество критики и под 
претекст, че е токсичен, 
бе заменен. 

Мислите ли, че епи-
демии като тази от HIV 
през 80-те и 90-те годи-
ни на миналия век и от 
вируса ебола наскоро 
могат да бъдат предо-
твратявани? 

Предвид глобализа-
цията и многократно уве-
личения брой на пътува-
щите, важно е да се съз-
дадат „сентинелни“ лабо-
ратории. Те трябва да ре-
гистрират своевременно 
появата на нови болести, 
както направи Центърът 
за контрол на болестите 
(CDC) в Атланта, устано-
вявайки първите случаи 
на СПИН в САЩ. 

В книгата си 
„История, която всич-
ки трябва да знаят“ 
(която ще излезе у нас 
през май), Вие се назо-
вавате „винаги и за цял 
живот пастьорианец“. 

От друга страна, пре-
карали сте в Института 
„Пастьор“ 25 години 
като ръководител на 
лаборатория и завеж-
дащ секция.  Защо спо-
ред Вас „методиката на 
Пастьор“ не постигна 
резултат и вече пове-
че от 30 години учените 
търпят неуспехи в тър-
сенето на ваксина за за-
щита от СПИН? 

Благодарение на кла-

сическата методика на 
Луи Пастьор, изоли-
рах вируса в Института 
„Пастьор“. Но методика-
та на Пастьор за получа-
ване на антивирусна вак-
сина не проработи при 
HIV, защото вирусът по-
стоянно се изменя при 
различните хора, дори и 
в един и същи човек, в 
зависимост от времето и 
приложеното лечение. 
Следователно вземането 
на частица от непрекъс-
нато променящата се ви-
русна обвивка не може да 
доведе до разработване 
на универсална ваксина. 
Ето защо е необходимо 
да се търси нов път, кой-
то да не е обвързан с из-
менчивостта на вируса, и 
да се открие антиген, кой-
то да е общ за всички ви-
руси, независимо от тях-
ната вариабилност.

Сдържан сте по от-
ношение на всичко, 
свързано с разработ-
ването на ваксина сре-
щу HIV. И все пак, оп-
тимист ли сте по отно-
шение на създаването 
на универсална вакси-
на за СПИН? 

Да, но ми е невъзмож-
но да посоча конкретна 
дата. 

Вашата лична съдба 
не е била лека: потомък 
на имигранти и от се-
мейство на депортира-
ни и загинали в нацист-
ките лагери, Вие сте би-
ли принуден да работи-
те, за да финансирате 
следването си. Какво 
ще кажете на студен-
тите, които премина-
ват през труден период 
в живота си? 

Когато са взели ед-
но решение, трябва да се 
придържат към него и да 
направят всичко възмож-
но да го осъществят. 

Какво е вашето 
послание, професор 
Шерман, към студенти-
те от Медицинския уни-
верситет в Пловдив?

Да вървят неотклон-
но напред, независимо 
от евентуалните и винаги 
възможни трудности.
Интервю на Анета Тошева

демик, а през 1949 г. пре-
минава на работа в БАН 
и става научен ръководи-
тел и до 1956 г. е дирек-
тор на Института за кли-
нична и обществена ме-
дицина. По същото време 
оглавява Редакционно-из-
дателския съвет на БАН, 
секретар е на Редакцион-
но-издателския съвет на 
сп. „Природа“, а в про-
дължение на 5 години е 
и отговорен редактор на 
списанието. Акад. Цве-
тан Кристанов до края на 
своя живот води активна 
научна и педагогическа 
работа. Автор е на над 
120 научни труда, напи-
сал е и е публикувал по-
вече от 60 разказа и очер-
ци, 50 статии в съветски 
и български вестници, го-
лям брой рецензии и кри-
тики върху научни трудо-
ве. Като световноизвес-
тен учен, той е дал много 
за прогреса на нашата ме-
дицинска наука и практи-
ка. Владеел е няколко ези-
ка.“   АМ

СЪВРЕМЕННА 
БАЗА...

ци, полицаи, пожарника-
ри, охранители. Тук ще 
има и няколко отлично 
оборудвани научно-из-
следователски лаборато-
рии, в които ще се гене-
рират нови знания, ще се 
трансферират техноло-
гии в областта на пост-
травматичното стресово 
устройство и фармация-
та.“ Проф. Костянев бла-
годари и на екипите, кои-
то са работили по реали-
зацията на проекта.

Зам.-министърът на 
икономиката Даниела Ве-
зиева поздрави академич-
ната общност със създа-
дения технологичен цен-
тър. Тя подчерта, че този 
център дава шанс за нау-
ката и бизнеса в името на 
иновацията, технологич-
ното развитие и кариера-
та на младите хора.

Водосвет отслужи Не-
гово Високопреосвещен-
ство Пловдивският мит-
рополит Николай.

АМ

от стр. 1
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70 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО  
НА КАТЕДРАТА ПО МЕДИЦИНСКА 

БИОЛОГИЯ
Историята на Катед-

рата по биология върви 
паралелно с историята на 
Медицинския универси-
тет в Пловдив, защото ос-
новаването ѝ съвпада със 
създаването на вис шето 
училище. През целия пе-
риод от възникването си 
до 70-годишния си юби-
лей Катедрата е била пре-
подавателска и научна 
структура с модерна ви-
зия, наложена от моти-
виран и високо ерудиран 
академичен състав.

Първата лекция в Ме-
дицинския факултет, с 

която се поставя начало-
то на учебните занятия, е 
на тема „Увод в биологи-
ята“, изнесена от д-р Ра-
дой Попиванов – тогава 
преподавател по биоло-
гия в Пловдив и асистент 
по вътрешни болести в 
Софийския медицински 
факултет, а по-късно ака-
демик и министър на на-
родното здраве. 

При създаването ѝ, 
временни ръководители 
на катедрата са проф. д-р 
Богоя Юруков и акад. д-р 
Цветан Кристанов – лич-
ности, оставили трайна и 
незаличима следа не са-
мо в историята на МУ – 
Пловдив, но и в развитие-
то на българската меди-
цина. Проф. Живко Лам-
брев, проф. Никола Ян-
ков, доц. Анка Цветкова 
и проф. Василий Ишев 
са били ръководители на 
Катедрата през годините. 

В настоящия етап в 
Катедрата по медицинска 
биология работят двама 
хабилитирани преподава-
тели и 7 асистенти. Само 
за периода 2010 – 2014 г. 
са публикувани 34 статии 
в международни списа-
ния, от които 24 с импакт 
фактор. Научните инте-

Академичният състав 
на Катедрата по медицинска биология 2015 г.

реси са насочени към мо-
лекулната медицина – ме-
ханизми на туморогенеза-
та, нови биомаркери, пер-
сонализирана медицина 
и фармакогенетика.

Чествайки своя юби-
лей, Катедрата и МУ – 
Пловдив са и домакин 
на ХI Национална кон-
ференция по медицин-
ска биология, която ще 
се проведе в Аудиторния 
комплекс от 15 до 17 май 
2015 г. 

Издадената кратка ис-
тория на Катедрата е по-
глед към миналото ѝ – 

поглед, изпълнен с ува-
жение, любознателност и 
благодарност. Опитахме 
се да съберем данни за 
основателите на Катед-
рата, за нашите учите-
ли, колеги и служители, 
за да отдадем дължимо-
то към техния принос за 
развитието на катедра-
та по биология. Тя е би-
ла не само работно място, 
но храм на знанието, гра-
ден от отдадени, ерудира-
ни и активни преподава-
тели с новаторско мисле-
не и творчески дух. 

Благодаря на всички, 
работили за бъдещето на 

Катедрата, защото, убеде-
на съм, то е оптимистич-
но и обещаващо. 

Проф. д-р Виктория 
Сарафян, дмн

Ръководител на катедрата

ВТОРА МУЛТИФАСЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„АКТУАЛНИ ПЕДИАТРИЧНИ АСПЕКТИ 

НА АУТИЗМА В СВЕТЛИНАТА НА 
МЕДИЦИНАТА НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА“

На 3 и 4 април 2015 г. 
в Аудиторния комплекс 
на Медицинския универ-
ситет – Пловдив бе про-
ведена Втората мулти-
фасетна конференция, 
посветена на аутизма. 
Поради актуалността на 
темата и наличието на 
информация за множе-
ство терапевтични интер-
венции при подготовката 
на презентациите е зало-
жен подходът на „меди-
цина, основана на доказа-
телствата“.

Бяха изнесени 22 до-
клада, разпределени в 6 
сесии. Темите на предста-
вените доклади обхващат 
всестранно аутизма, фо-

Проф. д-р Иван Иванов, дм и учатници

ОТНОВО СМЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА 29 АПРИЛ – 
СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ИМУНОЛОГИЯТА

на стр. 5

кусирайки се върху чес-
тота, етиология и пато-
генеза с особено внима-
ние върху гастроинтес-
тиналния тракт и чрев-
ната микрофлора, кли-
нични прояви на синдро-
мен аутизъм, психиатрич-
на симптоматика и класи-
фикация, възможности за 
ранна диагностика, мето-
ди за терапия – поведен-
ческа, обучителна, лого-
педична, медикаментоз-

на. Специално внимание 
бе отделено на компле-
ментарната и алтернатив-
на медицина (диети, де-
токсикация, хранителни 
добавки и други), като бя-
ха представени налични-
те доказателства за нали-
чие или липса на ефект. 

Като лектори бяха 
поканени специалисти 
и специализанти от на-
шия университет, а за ня-
кои теми в областта на 
психиатрията, психоло-
гията и педагогиката – 
от МУ – София и Карин 
дом, Варна. Специален 
гост-лектор бе проф. 
Атанасиос Евангелиу, пе-
диатър – специалист по 

вродени метаболитни за-
болявания от Солунския 
университет. 

Откриването бе при-
ветствано от д-р Даниела 
Дариткова, председател 
на здравната комисия 
на парламента, от рек-
тора на МУ – Пловдив, 
и от проф. Владимир 
Пилософ, председател на 
Българската педиатрична 
асоциация.

Модератори бяха ха-

билитирани лица от 
МУ – Пловдив и МУ – 
София. Конференцията 
протече с точно изпъл-
нение на предвидения 
график.

Участниците в кон-
ференцията бяха 153, 
от които 50 студенти 
по медицина и 64 неме-
дицински специалисти 
(психология, педагоги-
ка, социални дейности). 
Географското разпре-
деление обхваща цяла-
та страна. Присъствието 
на лекциите бе впечатля-
ващо.

Смятам конференци-
ята за успешна, тъй ка-
то тя постигна своите це-
ли: обучение на заинте-
ресовани лица от меди-
цинските, педагогически-
те и социалните служби 
по проблемите на аути-
зма; повишаване на ком-
петентността и изграж-
дане на екип от разнос-
транни специалисти по 
проблемите на аутизма; 

утвърждаване имиджа на 
МУ – Пловдив като учеб-
но заведение, отговарящо 
на нуждите на деня.

Изказвам искрената 
си благодарност на лек-
торите и на всички други 
лица и структури на МУ – 
Пловдив, ангажирани с 
провеждането на конфе-
ренцията. 

проф. Иван Иванов
Председател на  

организационния комитет

На този ден всички 
имунолози в света от-
белязват значението на 
имунологията за разви-
тието на медицината и 
биологията въобще, за 
диагностиката и лече-
нието на редица забо-

лявания с участието на 
имунни механизми – ин-
фекциите, имунните де-
фицити, туморите, авто-
имунните болести, алер-
гиите, трансплантацион-
ните и репродуктивните 
нарушения. Едни от най-

епохалните научни от-
крития през последните 
десетилетия са направе-
ни от имунолози нобе-
листи – за фагоцитоза-
та, комплемента, кръвни-
те групи, имунологична-
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ОТНОВО СМЕ  
В НАВЕЧЕРИЕТО 

НА 29 АПРИЛ – 
СВЕТОВНИЯТ 

ДЕН НА 
ИМУНОЛОГИЯТА

от стр. 4
та толерантност, главния 
комплекс на тъканната 
съвместимост, контро-
ла на имунната система, 
моноклоналните анти-
тела, ролята на дендрит-
ните клетки в придоби-
тия имунитет.

За първи път Денят 
на имунологията е чест-
ван в Европа през 2005 г. 
по предложение на Сти-
вън Кауфман, тогавашен 
президент на Междуна-
родния съюз на имуно-
логичните дружества. 
„Това е уникална въз-
можност – твърди той – 
да се повиши обществе-
ната осведоменост в све-
та за значението на иму-
нитета в борбата с някои 
болести, за  нарастване-
то на научните изследва-
ния и спасяването на чо-
вешки живот“. 

Катедрата по микро-
биология и имунология 
при МУ – Пловдив отбе-
лязва този ден с две съ-
бития:

1/ Дни на отворе-
ните врати за безплатни 
прегледи и консултации, 
без направления на па-
циенти със съмнение за 
първични имунни дефи-
цити. Провеждат се от 
лекари в Катедрата на 29 
и 30 април от 8 до 10 ч. 

2/ На 29 април от 
11 ч. пред параклиса 
„Свети Георги“ в  двора 
на университета на бул. 
„Васил Априлов“ 15А 
се канят лекари, препо-
даватели, представители 
на пациентски органи-
зации и медии, съпри-
частни на имунологич-
ните постижения през 
годините. Балони с хе-
лий, предоставени от 
фондация Jeffrey Modell 
за първичните имунни 
дефицити, ще полетят 
в небето в знак на соли-
дарност към милионите 
болни с имуномедиира-
ни заболявания.

Проф. д-р Мариана 
Мурджева, дм

Ръководител на Катедрата 
по микробиология и имуно-

логия, МУ – Пловдив

ПРИЕМ 2015/2016
И тази година Медицинският университет – 

Пловдив постави началото на кандидатстудентска-
та кампания с Ден на кандидат-студента. За учебната 
2015/2016 ще бъдат приети студенти от регулирани 
професии, субсидирани от държавата:

• специалност магистър – медицина (140 студен-
ти), дентална медицина (100 студенти), фармация 
(70 студенти); 

• специалност бакалавър и помощник бакалавър – ме-
дицинска сестра, акушерка, помощник фарма-
цевт, медицински лаборант, рентгенов лаборант, 
рехабилитатор, инспектор по обществено здраве, 
зъботехник (общо 175 студенти).

• редовно и задочно обучение по специалностите 
управление на здравните грижи, обществено здра-
ве и здравен мениджмънт, управление на медико-
социалните дейности и общественото здраве.

Тази година се въвежда платено обучение по две 
нови специалности – инструктор по хранене и без-
опасност на храните и медицинска козметика.

Приемният изпит по биология (за магистърските 
специалности) ще бъде изцяло в тестов вариант. За 
тази цел Университетът проведе пробен изпит по би-
ология с над 400 участници, както и издаде три пома-
гала за изпита.

Приемният изпит по етика (за бакалавърските спе-
циалности), провеждан по нов начин от миналата го-
дина, е подпомогнат от подготвителен курс. Подобен 
курс се организира и за кандидат-студентите за специ-
алността зъботехник.

Новост и улеснение за кандидат-студентите тази 
година е доизграждането на системата за on-line канди-
датстване и заплащане на изпитните такси. Разширена 
е базата данни за издадените дипломи, както и за обра-
зователния статус на кандидат-студентите.

Нашият Университет очаква посветени на хуманност-
та новите си студенти!

На 19 март в МУ – 
Пловдив се проведе Вто-
рата студентска хирургич-
на конференция на тема 
„Злокачествени заболя-
вания в хирургията“. Съ-
битието привлече над 400 
студенти, специализанти, 
лекари и медицински се-
стри. Целта бе младите 
лекари и студенти по ме-
дицина да се запознаят с 
новостите и тенденции-
те в хирургията, които не 
се откриват в учебната им 
литература. Програмата 
включваше постерна се-
сия и лекционна част.

На събитието се пред-
ставиха собствени науч-
ни разработки и студен-
тите имаха удоволствие-
то да се срещнат с хирур-
зи от различните катедри 
към МУ – Пловдив.

В постерната сесия 
взеха участие над 80 мла-

ВТОРА СТУДЕНТСКА 
ХИРУРГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ди медици от всички ме-
дицински университети 
в страната, като предста-
виха общо 40 научни раз-
работки. Те бяха оцене-
ни от научно жури в със-
тав: проф. П. Стефано-
ва, ръководител на Кате-
драта по детска хирургия, 
проф. К. Мурджев от Ка-
тедрата по специална хи-
рургия и представители 
на студентите – П. Миря-
нов и Н. Николов.

Специални гости на 
конференцията бяха: 
проф. В. Сарафян, зам.-
ректор по научноизсле-
дователската дейност на 
МУ – Пловдив, проф. М. 
Мурджева, зам.-ректор по 
международно сътрудни-
чество и проектното фи-
нансиране на МУ – Плов-
див, и проф. С. Сивков, 
зам.-ректор по качество и 
акредитация.

Студенти от кръжо-
ка по хирургия предста-
виха иновативни и съвре-
менни методи за диагно-
стика и лечението на зло-

качествените заболява-
ния. Особено внимание 
привлече представянето 
на разработващи се в мо-
мента технологии. Пред-
ставиха се социалнозна-
чимите злокачествени за-
болявания, които са голям 
процент от причините за 
смъртност сред българ-
ската популация: карци-
ном на млечната жлеза – 
презентиращ автор В. 
Иванов; карцином на бе-
лия дроб – презентиращи 
автори Г. Петева и С. Гро-
зева; карцином на храно-
провода и стомаха – пре-
зентиращ автор А. Бого-
ев; карцином на дебело-
то черво – презентиращ 
автор В. Георгиев; интра-
краниални метастази – 
презентиращи автори П. 
Мирянов и Н. Тончев

Научното жури връчи 
грамоти на най-добри по-

стери. Колективът Х. Цо-
нев, И. Иванов, П. Гочев, 
Н. Николов, проф. Б. Ки-
тов и темата им „Епиде-
миология, хистоморфо-
логия, локализация и хи-
рургично лечение на ин-
тракраниални метастази“, 
спечели в първа постерна 
сесия.

От втората постерна 
сесия като фаворит бе из-
брана темата „Съхраня-
ваща гърдата операция – 
принципи, индикации 
и резултати“ с автори Т. 
Латунова, Е. Добрев, К. 
Маринова, Б. Петров.

Кръжокът по специ-
ална хирургия и неговият 
ръководител доц. Иван 
Новаков възнамеряват да 
превърнат събитието в 
традиция. В конференци-
ята взеха участие студен-
ти от медицинските уни-
верситети в Пловдив, Со-
фия, Плевен, Стара Заго-
ра и Варна.

Валентин В. Иванов,
представител на кръжока по 

специална хирургия

Доц. д-р Новаков и участници в конференцията
Между 20.03. и 22.03.2015 г. на територията на 

Медицинския университет – Пловдив се проведе 
XXV пролетна национална среща и Общо събрание 
на Асоциация на студентите медици в България, в коя-
то взеха участие над 100 студенти от всички медицин-
ски факултети в страната. 

Пролетната национална среща е една от двете сре-
щи, които се провеждат ежегодно и предоставят на 
студентите по медицина от цяла България уникалната 
възможност да се запознаят и да обменят опит помеж-
ду си, заедно да развиват своите идеи и бъдещи про-
екти в шестте комитета – по медицинско образование, 
репродуктивно здраве и СПИН, обществено здраве, 
човешки права и мир, професионален и научен обмен, 
както и Комитета по връзки с обществеността. 

Колегите от другите университети имаха възмож-
ността да присъстват на лекцията на френския вирусо-
лог проф. Жан-Клод Шерман – един от тримата от-
криватели на вируса на СПИН, която беше организи-
рана от МУ – Пловдив. 

Общото събрание беше изключително измори-
телно, но интелигентно и ползотворно! Студентите 
от АСМБ показаха, че промяната в Асоциацията вече 
се случва и че мотото „Ние караме нещата да се случ-
ват“ е по-актуално отвсякога! 

МУ – Пловдив има трима представители в новоиз-
брания управителен съвет.

За заместник-председател бе избрана Гергана 
Ленгерова – V курс. Длъжността секретар зае Костадин 
Костадинов, студент от IV курс. А д-р Елеонора 
Христова – асистент в Катедрата по социална меди-
цина и обществено здраве, е в състава на новоучреде-
ния Съвет по контрол и качество(СКК). 
Иван Атанасов, II курс, Председател на организационния екип

НИЕ КАРАМЕ НЕЩАТА ДА СЕ СЛУЧВАТ
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ЗА ИСТОРИЯТА ИЛИ КОГАТО 
ПАМЕТТА ЗНАЧИ СЕБЕУВАЖЕНИЕ
(размисли по повод сборник със спомени  
в чест на 70-годишнината от основаването 
на Медицинския университет – Пловдив)

Идеята за съставяне и 
издаване на спомени за 
значимите личности от 
историята на пловдивска-
та медицинска Алма ма-
тер по повод 70-годиш-
нината ѝ възникна през 
месец май 2014. Заедно с 
традиционните поздрав-
ления за 24 май бивши 
преподаватели и възпи-
таници на МУ – Пловдив 
бяха поканени да участ-
ват в Алманах-спомени и 
да напишат за своите учи-
тели и големите, запомне-
ните личности на универ-
ситета.

Идеята бе да бъде из-
писан своеобразен колек-
тивен портрет на универ-
ситета и академичното му 
70-годишно лице. Бяха 
изпратени над 250 пока-
ни. Много от поканените 
се отзоваха. Включиха се 
не само пловдивски пре-
подаватели и служители, 
а и хора, свързани с МУ – 
Пловдив през години-
те. Получихме материали 
и от Германия, Англия, 
Франция. Невероятно е 
колко е силна принадлеж-
ността към университета. 
Повечето, които пожела-
ха да се включат, написа-
ха не по един спомен, а 
по няколко.

Жанрово постъпили-
те текстове са разностил-
ни – от художествено на-
писан спомен до стан-
дартна биобиблиограф-
ска информация, те не 
обхващат всички лично-
сти и не са изчерпател-
ни, но миналото се унас-
ледява с всяка брънка от 
поколенческата верига. 
Медицинският универси-
тет – Пловдив има своята 
богата, колоритна и впе-
чатляваща 70-годишна 
история. Защото такива 
са били личностите му и 
времето – уникални и ти-
танични, енциклопедич-
ни и надарени. 

Надяваме се Сборни-
кът да представи част от 
историята. Историята е 
записаното или поне за-
помненото минало. Ко-
гато липсват свидетел-
ства, тогава тя все едно не 

се е състояла. Така че па-
метта за миналото е „ус-
ловие, без което не може“ 
да има история. В състоя-
лото се списване на мемо-
арния сборник участваха 
56 автори – от доайени-
те (напр. Проф. Христо 
Миленков) до най-млади-
те хабилитирани (доц. Н. 
Манчорова, доц. М. Стое-
ва, доц. Г. Томов). Постъ-
пиха над 350 стандартни 
машинописни страници 
текст и над 100 екземпля-
ра снимков и илюстрати-
вен материал. Благодар-
ност към всички, които 
предоставиха снимки и 
материали от собствени-
те си архиви, от архиви-
те на своите родители. В 
сборника са представени 
по спомени, по биогра-
фии 80 личности, за ос-
таналите са използвани (с 
разрешение от наследни-
ците!) и цитирани цели 
пасажи от великолепно-
то издание на д-р Васил 
Анастасов „Вива Акаде-
мия“. 

Надяваме се предла-
ганият на вниманието на 
академичната общност 
сборник да допринесе за 
по-широкото разбира-
не какво е значението на 
паметта за историята на 
Университета при фор-
мирането на днешната 
академична идентичност.

Ваня Гюлина,  
сътрудник на изданието

Представянето на сбор-
ника ще бъде на „Среща на 
поколенията“ на 18 май от 
15.00 ч. във Втора аудито-
рия на МУ. На тържество-
то са поканени бивши пре-
подаватели, възпитаници, 
свързани завинаги с МУ – 
Пловдив.

Освен несъмнената 
полза да пътуваш по про-
грамата като гост-препо-
давател, винаги се радвам, 
когато във Факултета по-
срещаме нови Erasmus 
студенти от Европа, до-
шли да „поработят с па-
циенти“ – едно от несъм-
нените преимущества на 
нашата система. Отделът 
по орална патология към 

Пред сградата на 
Университет Rey Juan 

Carlos в Мадрид –  
с Александър Гонтарь, 

студент от ФДМ –
Пловдив, тогава Erasmus 

студент в Испания

Лекция с „моите“ испански студенти

ПОКОЛЕНИЕТО ЕРАЗЪМ – 
ИСТОРИИ И СНИМКИ

Продължение от бр. 13

Катедрата по пародон-
тология и ЗОЛ винаги е 
предлагал отлични въз-
можности на тези студен-
тите да развиват профе-

сионалните си умения по 
време на своя престой във 
Факултета. Нещо повече, 
стремежът ни да предло-
жим на Erasmus студенти-
те всички форми на фа-
култативна научна дей-
ност, достъпна за бъл-
гарските студенти, даде 
своите отлични резулта-
ти. През 2012 г. Erasmus 
студентите Бируте Рака-
ускайте и Лаура Навасай-
тите от Факултета по ден-
тална медицина към Ме-
дицинския университет 
в гр. Каунас, Литва, ак-
тивно участваха в модул-
ното обучение по лазер-
на дентална медицина и 
в организирания от От-
дела по орална патоло-
гия кръжок. Те с интерес 
планираха и реализира-
ха първия си научен екс-
перимент, който ги отве-

де чак до лабораториите 
на БАН, а резултатите от 
това изследване бяха пуб-
ликувани в международ-
но научно списание през 
2013 г. 

Това безспорно обо-
гати техния престой в 
Пловдив, но в известен 
смисъл даде и насока на 
бъдещето им. Нашата ко-
респонденция продължи 
и след тяхното отпътува-
не за Литва и аз с голямо 
удоволствие научих, че 
след дипломирането си 
и двете са кандидатства-
ли за докторски програ-
ми, избирайки нелекия, 
но вълнуващ път на по-
знанието. Път, завещан 
ни от мъдрия Еразъм.

Доц. д-р Георги Томов, дм
Отдел по орална патология, 

Катедра по пародонтология и 
ЗОЛ, ФДМ

МУ – ПЛОВДИВ С 3 МЕДАЛА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ 
ЗИМНИ СТУДЕНТСКИ ИГРИ

От 11 до 15 март 
2015 г. в комплекс „Бо-
ровец“ се проведоха На-
ционални зимни студент-
ски игри „Зимен универ-
ситет 2015“, организира-
ни от Национално пред-
ставителство на студент-
ските съвети със съдей-
ствието на Асоциацията  
за университетски спорт 
„Академик“. Участваха  
над 300 студенти от цяла-
та страна. В рамките на 3 
дни се състояха състеза-
ния по сноуборд, ски ал-
пийски дисциплини, ски 
рали, ски бягане, шейни, 
както и отборна щафета. 

МУ – Пловдив изпра-
ти отбор от 7 студенти, 
които представиха уни-
верситета на високо ни-
во и спечелиха 3 медала. 
Отборът бе в състав: Д. 
Ганичев, М. Бачуров, Б. 

Петров, Т. Ставракев, Ц. 
Атлазов, А. Субасис и З. 
Баталов. 

В щафетата отборът 
на МУ – Пловдив извою-
ва второто място. 

Едно от най-инте-

ресните състезания беше 
гигантският слалом при 
сноубордистите, който се 
проведе на изкуствено ос-
ветление. Състезателите 
на МУ – Пловдив до-

минираха на почетната 
стълбичка – Ц. Атлазов 
зае третото място, а за 
втора поредна година 
златния медал спечели Д. 
Ганичев от II курс. 

Състезателите на 

МУ – Пловдив се пред-
ставиха отлично и в дис-
циплините ски рали и ал-
пийски ски – гигантски 
слалом, като заеха места в 
челната десетка.
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Данчо Гурдев е сту-
дент в IV курс, специал-
ност Медицина към МУ – 
Пловдив. Завършил е ЕГ 
„Иван Вазов“ гр. Пловдив. 
Семеен е от началото на 
първи курс, а от година е 
и щастлив баща на едно 
момиченце. Амбициозна 
личност, обича предизви-
кателствата.

Университетска библиотека – хоризонти на духа
„Нищо не освобождава така човека, както знанието!”

Иван Сеергеевич Тургенин

С този встъпителен ци-
тат, с тази върховна мисъл, 
съдържаща малко думи, а ог-
ромен смисъл, започвам есе-
то си, с надежда да му вдъхна 
живот, който тази тема за-
служава ! 

Неоспорим факт е, че 
в момента се намираме във 

време, в което всички ние – де-
ца, подрастващи, юноши, зре-
ли, възрастни, учящи или не, 
сме свързани с технологии, за-
обиколени сме от тях не мо-
жем без тях?! Случайно ли е 
тогава възникването на изра-
за „Мишката изяде книжка-
та“?!

За щастие обаче, вина-
ги има едно „но, но, зад кое-
то се крие един изключително 
богат на опит, информация, 
открития, свързващ старото 
с младото свят в лицето на 
библиотеката. Независимо 
колко бързо се развиват тех-
нологиите, независимо от то-
ва, че повечето от нас – сту-
дентите, притежават по ед-
на огромна библиотека в 
джобовете си, винаги идва мо-
мент, в който всеки един из-
питва желание, нужда да се 
откъсне от заобикалящата 
го реалност, а какво по-добро 
място от университетската 
библиотека?

За жалост, като едни 
роби на своето време, на за-
бързаното ежедневие, на кое-

то сме поданици, се сещаме 
за това свято място, което 
би могло да ни даде свобода-
та, в истинския си смисъл, а 
именно свобода на мисълта, 
по-рядко, отколкото тряб-
ва. Заменихме книгата, то-
ва творение, което би могло 
да се нареди сред едни от най-
великите на този свят, с тех-
нологията, с новото, с модер-
ното… Осъзнаваме ли оба-
че, че сядайки на библиотеч-
ния стол, сгушвайки се в ъгъ-
ла, отваряйки книга, е един 
от малкото начини да се 
освободим от всички тревоги, 
от всички ангажименти, от 
всичко?...

Университетската биб-
лиотека, а казвам универ-
ситетска, не заради тема-
та, а защото смятам, че го-
ляма част от мен принад-
лежи на тази структура, е 
един от малкото „светове“, 
в които се чувствам свободен. 
Влизайки в него, осъзнавам, 
че съм завъртял ключалка-
та и отворил тежките вра-
ти, които ме ограничават, и 

Университетска библиотека – хоризонти на духа

В днешни дни светът бо-
рави с всякакви машини от 
различно естество и едни от 
последните източници, до 
които се докосва, са тези на 
хартиен носител, а именно 

Петя Цветанкова e 
на 20 години. Родена e в 
малък град, но с голяма 
история – Панагюрище. 
Завършила e средно-
то си образование в род-
ния град. Сега e студент-
ка във II курс, фармация. 
Има близначка, с която 
си приличат по всичко. 
Обича да спортува, да се 
забавлява и непрекъснато 
да научава нови и нови не-
ща. Оптимистка е.

давам воля на умa, и мисъл-
та ми, позволявам им – не-
ка се потопят в този извор на 
идеи, нека достигнат нови хо-
ризонти!

Всеки път, когато вля-
за в библиотеката, знам, че 
отдавам почит на хилядите 
автори, които са посветили 
част от времето си, а защо 
не и целия си живот, на то-
ва, да предадат на следващи-
те поколения своя опит, зна-
ния, несполуки, открития. Та 
кой съм аз, че да не ги почета !

Всеки път, когато сядам 
на стола и отварям книга 
(наричам дотук и ще продъл-
жа, книга – всеки учебник, ръ-
ководство, атлас, наръчник) 
знам, че ще открия нещо но-
во, нещо, което не зная! Това 
е силата ѝ, тя е едно от мал-
кото неща, които са способни 
да ни обогатят, да направят 
по-добри и по-богати души-
те ни. Та нали Александър 
Петрович (пс. Шандор 
Петьофи) – поет и символ 
на стремежа на унгарците 
към свобода и независимост е 
казал: „Студент – това е все 
още нищо, от което може да 
излезе всичко!“ Нима едни от 
основните фактори да се из-

градим като личности, „от 
нас да излезе нещо“ и то да 
е значимо, не са нашите пре-
подаватели и нашата лите-
ратура? Дори не се сещам за 
други, които са достойни да 
бъдат наредени до тези! 

Изпълнен съм с благодар-
ност към хората, които па-
зят и развиват така ревни-
во това малко кътче, кое-
то стои там, очаква ни без-
користно, готово да ни да-
де всичко, което притежа-
ва, на цената на нашето сво-
бодно време. Правил съм го, 
откогато започнах да вървя 
по стъпките на най-свещена-
та професия – медицината, 
и съм готов да продължа до 
края, да дарявам голяма част 
от времето си на универси-
тетската библиотека, осъз-
нал съм, че освен въздухът, 
морският бриз, планинският 
изглед това е едно от малко-
то на брой неща, останали 
безплатни на този свят!

Завършвайки, се по-
зовавам на мисъл на А. 
Айнщайн – „Не е важно да 
знаеш всичко, важно е да зна-
еш къде да го намериш!“ 

Е, аз знам, а Вие?

книгите. Този факт силно ме 
натъжава, тъй като си при-
помням бабината библиоте-
ка на рафта над телевизо-
ра. Ах, как се възхищавах на 
творците, създали тези чети-
ва… а днес все по-рядко, във 
все по-малко домове се срещам 
с тези творения. 

Книгата е един от най-
ценните предмети, които е 
създала човешката ръка. Тя 
може да ни върне в минало-
то и да ни изпрати в несъ-
ществуващи, далечни светове, 
само за части от секундата.
Тя е една истинска „перла“… 
и така нанизани една до дру-
га, книгите в библиотеката 
приличат на блестяща пер-
лена огърлица, която стру-
ва милиони… а може би ми-
лиони пътища за нашата ду-
ша. Както всеки един дом би 
трябвало да притежава та-
кова ценно „бижу“, така и 
всяко училище и университет 
(домът на ученика и студен-
та) би трябвало да се „заки-
чи“ с този „накит“, за да мо-
же всеки от нас да се докосне до 
красотата на подобно творе-
ние и да съхрани духа на жи-
вота, извиращ между страни-
ците на всяка една книга.

Светът, в който живе-
ем, е изпълнен с материално 
задоволство за малцина и ни-
щета за „остатъка от наро-
да“. Съществуването на биб-
лиотека, до която всеки же-
лаещ има достъп, може да 
обогати обществото, да от-
крие всеобхватни хоризонти 
пред очите на онези, които не 
могат да си позволят реални 
такива. Библиотеката е раз-
личен свят, извън границите 
на онзи обикновения, в който 
всичко около нас е еднообраз-
но и някак сиво. Там зад все-
ки ъгъл се крие загадка, разно-
образие и колкото и да са раз-
лични хората, там има мяс-
то за всеки.

Университетската биб-
лиотека е наистина хори-
зонт, през който може да пог-
ледне всеки от нас, всеки може 
да се възхити на изяществото 
на „пълнежа“, намиращ се в 
този „храм“. Книгите са све-
тове за всеки читател, чрез 
тях може да бъде открита 
и преоткрита всяка емоция, 
може да бъде изпълнена вся-
ка мечта, може да бъде нау-
чен всеки детайл, може да бъ-
де достигнато съвършенство.

Спокойствието на духа 

е едно от най-ценните неща, 
от които се нуждаят хората, 
живеещи в това натоварено 
ежедневие, в този хаос и безре-
дица. Прелиствайки страни-
ците на всяка книга или учеб-
ник, „потапяйки“ се дълбоко 
в думите, така прецизно под-
брани от писателя, човек на-
мира „убежище“ за духа си. 
Достатъчно е само желание-
то, което трябва да живее в 
теб, и само с няколко крачки, 
прекрачвайки прага на универ-
ситетската библиотека, ти 
можеш да се въоръжиш с едно 
от най-ценните и силни оръ-
жия – познанието! Можеш да 
ограмотиш себе си и възпроиз-
веждайки запаметеното, мо-
жеш да ограмотиш другите.

Не са ти нужни самолет, 
яхта или много пари, за да 
обиколиш света! Нужни са 
ти само няколко свободни ча-
сове... дори минути, които да 
посветиш на университетска-
та библиотека. Книгите са 
„прозорците“, които насоч-
ват погледа към мечтани-
те места и кътчета, които 
са далечни и не могат да бъ-
дат докоснати с ръка, те мо-
гат да бъдат почувствани са-
мо със сърцето. От теб зави-
си дали ще съхраниш отраже-

нието на тези „прозорци“ въ-
тре в себе си.

За да успееш да вникнеш в 
магията на книгите, трябва 
да си ценител. Да обичаш и 
да се прекланяш пред безсмър-
тието и величието на твор-
бите, които се създават пре-
ди нас и остават много след 
нас. Трябва да знаеш как да ги 
използваш, за да получиш то-
ва, което предлагат. Аз знам 
на какво могат да ме научат. 
Поставям библиотеката ре-
дом до храма и там се изпо-
вядвам чрез душата си. 

Публикуваните 
есета на студенти от  
Медицинския уни-
верситет – Пловдив 
са носители на вто-
ра награда от кон-
курса за есе на те-
ма: „Университетска 
библиотека – хори-
зонти на духа“, на 
ректора на висше-
то училище чл.-кор. 
проф. д-р Стефан 
Костянев, дмн.
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МАРАТОН ОТ ПОЕТИЧНИ СЪБИТИЯ
На 26 май 2015 година 

е стартът на празничния 
маратон от поетични съ-
бития, организирани от 
проекта „Духовност без 
граници“, посветен през 
тази година на 70-та го-
дишнина от създаване на 
едно от най-престижни-
те висши училища в Бъл-
гария – МУ – Пловдив. 
Проектът е дело на енту-
сиазиран кръг от поети, 
учени, художници и му-
зиканти, подкрепени от 
Съюза на полските писа-

тели в чужбина със седа-
лище – Лондон, интелек-
туално-поетично сдруже-
ние „Квант и приятели“, 
Полско културно друже-
ство – Пловдив, БНР – 
Пловдив и на първо мяс-
то – с духовната подкре-
па на ръководството на 
МУ – Пловдив. Еднои-
менният алманах е кул-
турния принос на проек-
та към българската и пол-
ската художествена лите-
ратура. А поетите, участ-
ващи в него, ще останат 

завинаги в аналите на 
университетската ни ис-
тория. Творческо откри-
тие на алманаха е участи-
ето на две млади поетеси 
в него, Рая Делипавлова и 
Мария Василева, студент-
ки в ІІІ курс на МУ, спе-
циалност „Медицина“. В 
техния професионален 
път се очертава нова ли-
ния – на духовността, коя-
то заедно с традиционно-
то лечение може да сът-
вори чудото на излекува-
нето. А запитали ли сте се 

защо много отдавна хора-
та наричат душата на по-
ета небесна струна? Може 
би заради връзката ѝ с не-
видимите изригвания на 
мисли и чувства в прос-
транството в нас и око-
ло нас. Тя се осъществя-
ва благодарение на един 
вълшебен лост, вътреш-
ната потребност, който 
задейства душата на по-
ета да трепти с милиони-
те вибрации и да ги пре-
връща в стихове. Истин-
ският поет е воин на До-

брото чрез словото си. 
Той се вълнува от съдбата 
на целия свят, от общата 
радост и болка. Усеща и 
разбира, че твори не само 
за тези, които говорят не-
говия роден език, а е една 
важна брънка от общия 
еволюционен процес. И 
невидимите послания, 
изпратени до него и при-
земени върху белия лист, 
стигат до всички нас, до 
цялото човечество.

Розалия Александрова,
координатор на проекта

БАРБАРА ГРУШКА-ЖИХ

*** 
не знам чужди езици
хайде да се целуваме
добре познавам твоя език

Обoн
в такова малко градче
хубаво за нас двамата
няма място за нищо
освен мисълта 

колко те обичам

МАРИЯ ВАСИЛЕВА 

Дъга
Сред пусти булеварди 

в спящия град
лутам се и търся Светлината
на уличните лампи.

Премигват светофари 
в тъмнината

тук-там някоя кола 
в сивата мъгла

Кой ли е...?
Очите ми търсят покоя.
Сред прашни пътеки 

в гората
скитам, търся те
шумят листа 

с примамливи звуци 
и измамни цветове
Ти ли си...
или е страх?

Странни звуци 
обсебват нощта.

Уютно дърво, 
пак листа, щурци...

Отварям очи
и ето Те, върна се!
Както всеки ден и 

Свят, живот и Миг,
Дъжд.
И ангелски криле.
Спокойствие безбрежно.
И мирис на море, 

мечти, желания.
В дъгата на Безкрайността.

***
Живот – трамплин,
изстрелваш ме без дъх
към висини кристални.
И връщаш ме обратно – 

бумеранг – 
не ми оставяш
миг за размисъл.
Искра – заряд
бушува дива
от ад към рай, 

от рай към ад.
Всемир от обич
нагнетен е в мене 
И чака да се пръсне 

всеки миг.РУМЯНА НИКОЛОВА

***
когато чуеш капчици роса как милват уханни цветове
тревните листа когато чуеш залеза 
шепнещ на деня приспивна песен
атомите твои затрептят в песента на любовта
сърцето ти омайно вдъхва цвят и аромат 
и стръкчета любов
звуците на цял забързан тъжен град се влеят 
в изповедта на рози и копринена зеленина
слънчеви лъчи окъпят твоята душа
блясъци сребро в лунен танц склонят поне веднъж 
уморените ти от любов очи
тичаш сред натежалата от плод Земя с пламнало сърце
пееш на луна и рози звезден прах и плачещи 

в цвят върби
душата ти стене за бурята тъй както копнее по залеза
видиш част от себе си усмихваща се 
в пеперудени крила и клонки сочни
 натежали от живот  в пъплещите дребни мравки
и чуеш своята душа как пее в соковете на стебла 
и корени изстинали в нежна пръст
тогава ти си у дома тук време няма 
само Любов

РАЯ 
ДЕЛИПАВЛОВА

Пристанище на съдбата
Плуваш ...
Носен по течението, без да мислиш.
Учудено гледаш 
тези, които вървят срещу течението.
Плетеш венец от мечти, 
украсен с медали,
да ти стане фар.
Люлян от вълната, упоен, 
чакаш, докато стигнеш брега.
Но това течение ще го избере пристанището
на съдбата.АЛЕКСИ ВРУБЕЛ

АЛЕКСАНДЕР 
НАВРОЦКИ
От Натали
Морето е огромно и тихо 
като отсъствието ти.

Цветята вяхнат на масата,
неизречените думи 

крещят.
Няма да има никаква 

буря – небето се смее.
Моята буря лудува в мене.
Пустите ръце прегръщат 

пространството, 
ненаписаните есемеси

 гаснат.
В това няма никакъв 

смисъл, 
така да се заслепиш 

в края на май, 
но дървата в огнището 
нека огряват радостно 
и да ги жалим не трябва.



Уважаеми колеги,
На извънредно Общо събрание на Студентския съвет 

(ОС на СС), състояло се на 04 декември 2014 г., бе ус-
тановена нелегитимността на тогавашния СС с предсе-
дател Теодосия Николова. На въпросното заседание г-
жа Николова подаде оставка като председател; послед-
ваха оставките на другите членове на Управителния съ-
вет и ОС. 

Според Закона за висшето образование, чл. 72. ал. (1): 
„Орган за защита на общите интереси на обучаващите се 
е Студентският съвет. Той се състои от представители-
те на студентите и докторантите в Общото събрание 
на висшето училище.“ Нелегитимността на СС, с пред-
седател Теодосия Николова, се основава на факта, че ни-
то тя, нито другите членове на УС и СС, са в списъка със 
студентите и докторантите, членове на Общото събрание 
на МУ – Пловдив. 

Проверка на въпросния списък, направена от предсе-
дателя на Общото събрание на МУ – Пловдив, проф. 
д-р Людмил Пейчев, удостовери, че към декември 2014 г. 
законният СС се състои от следните студенти и док-
торанти: Димитър Казаков, Полина Захариева, Васил 
Гривнев, Костадин Костадинов, Йорданка Никифорова, 
Франческа Тошкова, Николина Митева, Яна Георгиева, 
Лилия Милева, д-р Елина Белева, д-р Даниела Колева.

На 11.12.2014 г., след открито обсъждане на нов пра-
вилник за организацията и дейността на Студентски съ-
вет, легитимните членове на СС проведоха Общо събра-
ние в I аудитория и взеха следните решения с пълно мно-
зинство:

1. Гласуваха нов правилник на СС, изготвен от 
Димитър Казаков и Костадин Костадинов.

2. Избраха временен председател на СС в лицето на 
студента Васил Гривнев.

Наред с множество промени новият Правилник за 
организацията и дейността на СС се отличава със съз-
даването на нова структура: Общо събрание на студен-
тите (ОСС). ОСС представлява сборът от избраните с 
50% + 1 положителен вот представители от всеки факул-
тет, всяка една специалност и всеки един курс на МУ – 
Пловдив. Това означава, че в ОСС участват редовни сту-
денти от: Медицинския факултет (МФ), Факултета по ден-
тална медицина (ФДМ), Фармацевтичния факултет (ФФ), 
Факултета по обществено здраве (ФОЗ) и Медицинския 
колеж (МК). 

Според новият правилник: 
„Чл. 9. Членството на ОСС се осъществява по следните пра-

вила:
Ал. 1. Преди края на двугодишния си мандат с решение на 

Студентския съвет се избира изборна комисия измежду студенти-
те и докторантите на МУ – Пловдив. Изборната комисия се 
състои от 4 до 14 членове, като в нея задължително се включват 
студенти и/или докторанти от поне 3 различни звена на МУ – 
Пловдив. Изборът на членовете на комисията се осъществява по 
молба на студенти/докторанти на МУ – Пловдив да участват 
в нея, след публикувана информация на информационните канали 
на СС и/или по предложение на СС. 

Ал 2. Изборната комисия осъществява изборите за студен-

ти кандидат-членове на ОСС на всеки две години по следния ред:
1. Определя дати за избори на членове на ОСС във всеки курс 

на обучение и във всяко звено на МУ – Пловдив. Датите и часове-
те трябва да съвпадат с посещавана от студентите на този курс 
лекция, която не е в последната седмица на семестъра, на която 
присъстват минимум 50% от списъчния състав. Избраната да-
та се съобщава минимум 1 седмица преди провеждането на избо-
рите на избраната лекция.“

Изборната комисия бе предложена от СС и бе издаде-
но решение номер 001/15.02.2015 г., с което председате-
лят утвърждава следният списък от 13 членове: Костадин 
Костадинов, Кристина Мирчева, Василия Найденова, 
Владимира Бързашка, Мария Масларова, Енурие Дуран, 
Борислав Дренски, Димитър Казаков, Михаил Калнев, 
Габриела Костова, Благовест Петров, Костадин Савов, 
Васил Гривнев. Изпълнени бяха изискванията комисията 
да се състои от студенти от минимум три звена на МУ – 
Пловдив.

Член 9, ал. 4 от настоящия правилник на СС гласи: 
„Ал. 4. При завършването на студентите последна година на 

обучение и загуба на правата им като членове на ОСС, се провеж-
да избор за членове на ОСС от първи курс. Мандатът на избра-
ните членове е 1 година, той е довършителен до следващите избо-
ри за ОСС.“

Този член бе основание Изборната комисия да вземе 
решение и да не провежда избори в последните курсове 
на всички специалности, а да проведе частични избори 
в новите първи курсове през септември. Допълнителна 
тежест придаде и фактът, че поради стажове и практики 
последните курсове не могат да бъдат намерени в състав 
минимум 50%, както изисква член 9, ал. 2, т. 1 от насто-
ящия правилник.

Изборите бях обявени и проведени в съгласие с изис-
кванията на действащия правилник на Студентския съвет. 
Всеки курс бе известен минимум седмица предварител-
но за аудиторията, датата и часът на предстоящия избор. 
Студентите гласуваха тайно, като се изпълняваше стрикт-
но изискването да присъстват минимум 50% от списъч-
ния състав на курса. Изборните резултати се обявяват об-
що за целия университет и се оповестяват на сайта на 
университета, в „Аудитория медика“ след обработка и 
двойна проверка от изборната комисия. Всеки един за-
конно избран делегат ще получи чрез Учебен отдел пока-
на за следващото Общо събрание на студентите, доклад 
от председателя на СС за извършената дейност и прове-
дените избори, както и копие от действащия правилник.

До този момент на официалния мейл на СС – 
studentski_savet@meduniversity-plovdiv.bg, както и на стра-
ницата ни във Facebook не бе получено нито едно писмо 
или запитване във връзка с изборите.

Новата стратегия и визия на Студентския съвет пред-
вижда пълна прозрачност, отчет на свършената работа 
пред студентите от МУ – Пловдив и защита на техните 
интереси. Поради това членовете на изборната комисия, 
провела избори в повече от 30 курса, смята за абсолютно 
задължително да представи резултатите от изборите и да 
заяви, че те са резултат единствено и само от гласуване-
то на студентите. 
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В изборите се включиха и гласуваха 1733 студенти и 
докторанти от всички звена на МУ – Пловдив:
Медицински факултет (МФ) – 571
Факултет по дентална медициина (ФМД) – 477
Фармацевтичен факултет (ФФ)– 268
Факултет по обществено здраве (ФОЗ) – 141
Медицински колеж (МК) – 252
Редовни докторанти – 24

За представители в ОСС се канидатираха 148 студен-
ти и докторанти, от които студентите и докторантите из-
браха чрез тайно гласуване 92 делагати:

Медицински факултет (МФ) – 32 кандидат-членове, из-
брани – 19
Факултет по дентална медициина (ФМД) – 26 кандидат-
членове, избрани – 14
Фармацевтичен факултет (ФФ) – 30 кандидат-членове, из-
брани – 16
Факултет по обществено здраве (ФОЗ) – 13 кандидат-чле-
нове, избрани – 9
Медицински колеж (МК) – 30 кандидат-членове, избра-
ни – 29
Редовни докторанти – 17 кандидат-членове, избрани – 5

Медицински 
ФакулТеТ

I курс 
1. Ангел Белов
2. Ив Рает
3. Анстасия 
Хаджикристова
4. Йордан Мицкулев
5. Надежда Георгиев
II курс
1. Благовест Петров
2. Ангел Балинов
3. Александра Тодорова
4. Иван Атанасов
5. Георги Николов
III курс 
1. Стефан Павлов
2. Трендафил Данков
IV курс
1. Костадин Костадинов
2. Михаил Калнев
3. Боряна Чафадарова
4. Румен Кирилов
5. Ивайло Георгиев
V курс 
1. Пламен Гочев
2. Васил Гривнев

ФакулТеТ денТал-
на Медицина 

I курс
1. Петър Шентов
2. Анифе Сюлейманова
3. Полина Любенова
4. Добромир Христозов

II курс
1. Стоян Георгиев
2. Василия Найденова
3. Кристина Мирчева
III курс
1. Виктория Чернева
2. Виолина Александрова
IV курс
1. Виктория Пиркова
2. Кристина Такучева
3. Таня Иванова
V курс
1. Даниел Бакиш
2. Христо Въраров

ФарМацевТичен 
ФакулТеТ

I курс
1. Христо Давидов
2. Даниела Калънова
3. Миглена Котларова
4. Донка Арабаджова
5. Анжела Кадънкова
II курс
1. Ирина Низамова
2. Вероника Христова
3. Екатерина Пенчева
4. Мария Николова
5. Слави Бабачев
6. Мартина Савова
III курс
1. Атанас Тошев
2. Яна Георгиева
3. Станислава Симеонова
4. Ивайло Славчев

IV курс
1. Енурие Дуран

Медицински 
кОлеж

I рехабилитатор
1. Рени Блузова
2. Петя Митринджакова
3. Жан Башев
I зъботехник
1. Николета Стойкова
2. Станислава 
Калайджиева
3. Ангел Янакиев
I мед. лаборант
1. Цветелина Манчева
2. Траяна Катернева
I инспектор ОЗ
1. Стоянка Михайлова
2. Антоанета Стефанова
I рентгенов лаборант 
1. Ангел Рузманов
2. Живко Пенков
3. Антон Василев
I пом. фармацевт
1. Елица Карамучева
2. Ивелина Чардаклиева
3. Вероника Попова
4. Тодор Москов
II рентгенов лаборант
1. Георги Ламбрев
2. Ваня Симетчиева
II пом. фармацевт
1. Мария Иванова
2. Диян Иванов

II рехабиитатор
1. Марина Маринова
2. Мидас Алтуроман
3. Николай Николов
II зъботехник
1. Николай Кръчмаров
2. Стефан Лазаров
II мед. лаборант
1. Ахмед Уцьов
2. Мая Дъвкова
II инспектор ОЗ
1. Мартин Георгиев

ФОЗ
I акушерки
1. Кристина Смиленова
II акушерки
1. Василка Георгиева
2. Мелина Будева
III акушерки 
1. Диана Карамитева
2. Диана Василева
I мед. сестри 
1. Мариела Герова
2. Йонка Сайменска
II мед. сестри 
1. Лилия Христева
2. Вероника Божкова 

дОкТОранТи
1. Живко Георгиев
2. Таня Божкова
3. Кети Йовчева
4. Станислав Вълканов
5. Мина Иванова

иЗБрани делеГаТи на ОБЩОТО сЪБрание  
на сТуденТиТе кЪМ 17.04.2015 г.

Изборната комисия обявява имената на 92-та делегати на ОСС, което ще се проведе на 29.04.2015 г. в I аудитория 
на Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив, с начален час за регистрация 14 ч. Избраните делегати са подредени по 
факултети и специалности:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. ПЛОВДИВ
29 април 2015 г. (сряда) от 16.00 часа в I аудитория Аудиторен комплекс, бул. „Васил Априлов“ 15А

Регистрацията ще започне в 14.00 часа!
СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ на МУ – Пловдив
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