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КОЛОНКА 
НА РЕКТОРА

За времето и  
за студентския празник

Когато попитали Све-
ти Августин „Що е вре-
ме?“, той отговорил: „Ко-
гато не ме питат – зная, 
когато ме питат – не зная.“

Кое е най-ценното, 
което притежаваме? На 
този въпрос има някол-
ко убедителни отговора, 
но като че ли най-много 
са в полза на времето. Да, 
времето е най-ценното, с 
което разполагаме. За съ-
жаление, сетивата ни за 
време спят през по-голя-
мата част от живота ни и 
се събуждат накрая, кога-
то вече е късно. А може 
би по този начин приро-
дата ни спестява част от 
терзанията?

Един патоафоризъм 
казва: „Ако сте под 30 го-
дини, времето е фантас-
тично, ако сте между 30 
и 50, то е хубаво, ако сте 
между 50 и 70 – хладно, а 
ако сте над седемдесет го-
дини – студено.“

Необратимостта на 
времето не е единствено-
то му качество. Времето 
може да лети с различна 
скорост, може да има раз-
лична плътност, да бъде 
съюзник или съдник. Но 
най-неприятната му чер-
та е, че колкото по-малко 
остава, толкова по-бързо 

ФАКУЛТЕТЪТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА  
НА 45 ГОДИНИ

Събитията и търже-
ствата, с които се отбе-
лязват 70 години от осно-
ваването на Медицинския 
университет – Пловдив 
продължиха с честването 
на 45-годишния юбилей 
на Факултета по дентал-
на медицина. За този пе-
риод над 5000 лекари по 
дентална медицина, спе-
циализанти и докторанти 
са получили своето обра-
зование и са изгради на-
учна кариера. Създадена 
е школа от високо еруди-
рани преподаватели спе-
циалисти, с многоброй-
ни научни разработки. 
Факултетът разполага със 
съвременна материална 
база с 27 клинични учеб-
ни зали, с 4 предклинич-
ни зали, 1 операционна, 
3 технични зали за пред-
клиника, 1 технична за-
ла за обслужване на кли-
ничната работа, 1 зала за 

материалознание, 8 семи-
нарни зали, 12 лечебно-
консултативни кабинета, 
4 кабинета за докторан-
ти, 7 кабинета за специа-
лизанти, аула „Магна“ с 
308 места, две аудитории, 
библиотека, компютър-
на зала, стерилизацион-

на. Факултетът разполага 
и с 193 модерни дентал-
ни юнити, 34 фантомни 
юнити, 3Д скенер, орто-
пантомограф, дигитал-
ни зъбни рентгени, ви-
сокоенергетичен лазер, 

операционен дентален 
микроскоп, интраорал-
ни камери, стационарни 
и мобилни мултимедий-
ни системи, съвремен-
ни системи за ендодон-
тия, апаратура за въздуш-
на микроабразия. 

През 2012 г. старти-

ра англоезичното обуче-
ние. В момента се обуча-
ват общо 140 студенти от 
6 държави. 

През март 2015 г. 
Факултетът получи от 
Националната агенция за 

оценяване и акредитация 
към МС акредитация със 
срок от 6 години за обу-
чение на магистри – ле-
кари по дентална меди-
цина, и специализанти, с 
обща оценка по критери-
ите 9,38. 

Академичният със-
тав на Факултета е от 127 
преподаватели, от които 
29 са хабилитирани.

45-годишният юби-
лей бе отбелязан с бога-
та програма от събития.  
Откриха се три новоо-
борудвани зали за фан-
томно обучение, прове-
де се и Юбилейна науч-
на конференция с лекции 
на водещи специалисти 
от страната и чужбина, и 
информационно-музей-
на експозиция по дентал-
на медицина.

Гости на тържестве-
ното събрание бяха чле-

Аула „Магна“ – участници в честването

Начало на учебната 2015/2016 г. в Медицинския университет – Пловдив
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НОВООБОРУДВАНА ЗАЛА ЗА ДОКТОРАНТИТЕ  
НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Докторантското учи-
лище в МУ – Пловдив за-
почна новата учебната го-
дина. То вече разполага с 
нова специално оборуд-
вана учебна зала. В уни-
верситета се обучават над 
120 докторанти в 57 акре-
дитирани докторски про-
грами от четирите фа-
култета – медицина, ден-
тална медицина, фарма-
ция и обществено здраве. 
Докторантското училище 
на МУ – Пловдив е едно 

от първите в страната. То 
е създадено през 2001 г. 
по инициатива на тога-
вашния зам.-ректор по на-
учната дейност проф. д-р 
Тодорка Цветкова, д.м.н. 
Първоначално функцио-
нира само като обучение 
по дизайн и методика на 
научните проучвания, но 
тематиката непрекъсна-
то се обогатява. В момен-
та се провеждат и уеби-
нари – онлайн семина-
ри в уеб пространство-

то. Участниците и лекто-
рите се свързват чрез ин-
тернет. Те могат да бъдат 
в различни точки на све-
та. Уебинарите съдържат 
лекции, доклади, презен-
тации и уъркшоп, кому-
никация лекар – пациент 
в светлината на разширя-
ващите се дигитални тех-
нологии. На докторанти-
те е осигурено специали-
зирано обучение по ези-
кови въпроси на научния 
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70 ГОДИНИ 
КАТЕДРА ПО 

МИКРОБИОЛОГИЯ 
И ИМУНОЛОГИЯ

на стр. 2

70-годишният юбилей на 
Катедра „Микробиология и 
имунология“ обхваща време 
за създаване на просветни и из-
следователски традиции, кои-
то превърнаха Катедрата в 
авторитетна академична 
единица на МУ – Пловдив, 
генерираща и разпространя-
ваща знание.

Катедратa по микробио-
логия е основана през 1945 г. 
Неин временен ръководител 
е доц. Богоя Юруков, а от 
20.12.1946 г. – доц. Елисей 
Янев, впоследствие професор, 
чл.-кореспондент на БАН, 
председател на ефория „Ку-
доглу“ и ректор на ВМИ – 
Пловдив. Ръководители на 
катедрата са били още д-р 
Милан Талев, проф. д-р Ни-
кола Янков (1972 – 1978); 
проф. д-р Спартак Хаджиев, 
дмн (1978 – 1989); доц. д-р 
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ПУБЛИЧНА 
ЛЕКЦИЯ  

В МУ – ПЛОВДИВ
с гост-лектор  

проф. Беатрис Рито 
На 19.11.2015 г. проф. 

Беатрис Рито ще гос-
тува на МУ – Пловдив. 
Проф. Рито ще пред-
стави 45-минутна лекция 
на тема „The good and 
the bad side of  cytokines 
during influenza virus 
infections: involvement of  
hemostasis“. Проф. Ри-
то работи като изследо-
вател в областта на иму-
нологията, физиология-
та и невронауките в Aix-
Marseille Université, Фран-
ция. Лекцията е публич-
на и всеки може да при-
съства, ако проявява ин-
терес.

Събитието ще се 
проведе на 19 ноември от 
10:00 ч. в III аудитория на 
Аудиторния комплекс на 
МУ – Пловдив. 

Отдел МСПД

нове на ръководството на 
университета, представи-
тели на научните среди, 
ръководители на кате-
дри, народни представи-
тели, директори и упра-
вители на фирми, свър-
зани с практиките на ле-
карите дентисти, гости от 
Израел, Гърция, Турция, 
Великобритания.

Ректорът на Меди-
цинския университет – 
Пловдив, чл.-кор. проф. 
д-р Стефан Костянев, 
дмн, връчи на Декана на 
факултета, проф. д-р Ге-
орги Тодоров, дм, юбилей-
на статуетка – паметен 
знак в чест на 70-годиш-
нината на Медицинския 
университет – Пловдив. 
В обръщението си проф. 

ФАКУЛТЕТЪТ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА...

Костянев подчерта, че 
най-важните постижения 
в 45-годишната история 
на пловдивския Факултет 
по дентална медицина са 
любовта към професия-
та, амбицията и стреме-
жът към висок професио-
нализъм.

Ваня Гюлина, експерт ВО

от стр. 1

Информационно-музейна 
експозиция

70 ГОДИНИ КАТЕДРА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ
Люба Костова, дм (1978 – 
1993); доц. д-р Ирина Хай-
душка, дм (1994 – 2011). Oт 
2012 г. ръководител на кате-
драта е проф. д-р Мариана  
Мурджева, дм.

Предишните ръководите-
ли и академичният състав на 
Катедрата са оставили тра-
ен отпечатък върху нейно-
то бъдещо развитие и утвър-
ждаване като водеща образо-
вателна и изследователска 
структура в МУ – Пловдив. 
70 години традициите в обу-
чението на студентите се пре-
плитат с достолепие и нова-
торство в преподаването, до-
пълват се от оригиналност и 
задълбоченост в изследовател-
ската дейност.

През последните години 
Катедрата модернизира ма-
териално-техническата база 
на учебните зали и научните 
лаборатории; обнови сградния 
фонд; увеличи броя на обуча-
ваните студенти, специали-
занти и докторанти; подобри 
качеството на преподаване; 
участието си в издаването на 
учебници, учебни помагала и 
монографии; разшири публи-
кационната, научната и про-
ектната активност.

Катедрата обучава сту-
денти, специализанти и док-
торанти по две дисципли-
ни – микробиология и кли-
нична имунология. Днес през 
нея преминават на обучение 
годишно около 1000 студен-
ти от 4 факултета (меди-
цински, дентален, фармацев-

от стр. 1 тичен и по обществено здра-
ве) и от Медицинския колеж. 
Англоезично обучение на сту-
денти медици се провежда от 
15 години. Новост в учебна-
та дейност е въвеждането от 
учебната 2013/2014 г. на 
англоезично преподаване по 
микробиология и за студенти 
по дентална медицина.

Лекционните курсове са 
изцяло мултимедийни, с кли-
нична насоченост. Утвърдиха 
се текущите семестриални и 
изпитни тестове като част 
от системата за проверяване 
на знанията на студентите. 

Екипът на Катедрата по микробиология и  
имунология към МУ – Пловдив

В сайта на МУ – Пловдив 
студентите получават дос-
тъп до учебните програми, 
конспекти, примерни тесто-
ве, снимки на микроскопски 
препарати и среди за диагно-
стика. Качеството на учеб-
ния процес е приоритет в пре-
подаването.

За периода 2010 – 2015 г. 
в Катедрата се обучават об-

що 10 специализанти по мик-
робиология и по клинична 
имунология, от които 5 при-
ключиха специализациите си 
с отлично представяне на дър-
жавните изпити. 

За 70 години в катедра-
та са защитени 9 дисертации 
за ОНС „доктор“, една за 1 
„доктор на медицинските на-
уки“ и 2 хабилитационни 
труда. Само през последните 
2 години трима докторанти 
(асистенти от Катедрата) 
на самостоятелна подготовка 
завършиха успешно докторски 
програми по микробиология, а 

от 2014 г. има и редовен док-
торант по клинична имуно-
логия. Членове на катедре-
ния колектив участват с лек-
ции в груповия учебен план на 
докторанти и провеждане на 
практически занимания на 
тема „Основи на научния екс-
перимент в областта на съ-
временната имунология“.

С участието на Катедра-
та от 2010 г. са издадени 2 
учебника, 2 монографии и 2 
учебни помагала, с които об-
щият им брой от основаване-
то на Катедрата надхвърля 
20. Основните научни инте-
реси на катедрения колектив 
са фокусирани в трите на-
правления – клинична мик-
робиология, клинична имуно-
логия и вирусология. За по-
следните 10 години има над 
130 публикации в Eur J Clin 
Microbiol Infect Dis, Comp 
Immunol Microbiol Infect Dis, 
Journal of  Culture Collections, 
Am. J. Infect. Control, Journal 
of  Global Infectious Diseases, 
Journal of  Chemotherapy, Folia 
Medica, Comp Rend Acad Bulg 
Sci, сп. „Българска медици-
на“, сп. „Хирургия“, сп. „Ан-
дрология“, Biotechnology & 

Biotechnological Eq. и др. Над 
50 са участията в национал-
ни и международни конгреси 
по микробиология; конферен-
ции по редки болести, по фар-
мация, клинична имунология; 
научни конференции на МУ – 
Пловдив, ПУ „П. Хилен-
дарски“ и Тракийския универ-
ситет – Стара Загора. От 
2010 г. Катедрата е участва-
ла в 10 вътреуниверситетски, 
4 национални и 2 междуна-
родни научни и образовател-
ни проекта. След успешно ре-
ализиран проект продължава 
да функционира Научноизсле-
дователският център по иму-
нология, обезпечаващ научни-
те проучвания по имунология 
в МУ – Пловдив. Към него са 
изградени лаборатория „Кле-
тъчни култури“ и лаборато-
рия „Флоуцитомет рия“. То-
зи център е структурна част 
от Технологичния център по 
спешна медицина.

В цялата научна дейност 
на Катедрата е характерен 
екипният подход и интердис-
циплинарността на изследва-
нията. Добри работни кон-
такти съществуват не са-
мо с колеги от други катедри 
на МУ – Пловдив и клиники 
на УМБАЛ „Св. Георги“ – 
Пловдив, но и с микроби-
олози, вирусолози и имуно-
лози от медицинските уни-
верситети в София, Варна, 
Плевен, Стара Загора и от 
НЦЗПБ – София.

Бъдещата научноизсле-
дователската дейност на 
Катедрата е насочена върху 
проучване на фенотипните и 
генетични механизми на ре-
зистентност към антимик-
робни средства при клинич-
но значими бактерии (ста-
филококи, пневмококи, аци-
нетобактери, псевдомонаси); 
микробиологичните и епиде-
миологичните характерис-
тики на вагиналните инфек-
ции в репродуктивна възраст; 
вирусологичните маркери при 
окул тни хепатити; имуноло-
гичните аспекти на хронич-
ния стрес. Всичко това на-
лага Катедрата като сим-
вол на знаещите и можещи-
те, на търсещите и даряващи 
щедро знания; като място, къ-
дето традициите, зрелостта, 
младостта и ентусиазмът се 
срещат, за да споделят мечти 
и реализират идеи. АМ

Тържественото честване по случай основаването на 
Катедрата по микробиология и имунология е на 20 ноем-
ври от 14.00 ч. в Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив. 

лети. Ето още едно дока-
зателство за теорията на 
относителността. 

Животът е състезание 
по издръжливост, в кое-
то ние се надбягваме не с 
другите (каква заблуда!), а 
с времето и със своето его. 
Затова от значение е не 
само броят на победите, а 
и крайната дистанция.

Юбилеите и праз-
ниците са онези спирки, 
на които си даваме смет-
ка за реката на времето и 
спираме за момент, за да 
му отдадем дължимото. 
Единственият празник, 
който се празнува бли-
зо месец (от Никулден до 
Нова година) е Студент-
ският празник! Тогава 
всички разбират, че ВУЗ 
освен висше учебно заве-
дение, означава и висше 
училище за забавление.

Скъпи студенти, 
Благодаря Ви, че станах-
те пълноценна част от 
нашето академично се-
мейство. Пожелавам Ви 
здрав купон на 8 декем-
ври и си позволявам да 
Ви дам три полезни съ-
вета: 1. Не бързайте да се 
събличате! 2. Не се обяс-
нявайте в любов на по-
вече от три(ма) на праз-
ника! 3. Не смесвайте ка-
фе от цикория със сок от 
моркови!
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НОВООБОРУДВАНА ЗАЛА  
ЗА ДОКТОРАНТИТЕ...

от стр. 1
медицински текст, както и по медицински и научен ан-
глийски, френски и немски език. Те имат възможност 
да посещават няколко курса по статистика и да се обу-
чават на работа със систематизирана електронна науч-
на информация – бази данни, библиографска и цитат-
на справка. В докторантското училище те ще бъдат за-
познати с основните изисквания към структурата, съ-
държанието и оформлението на научната статия и на 
дисертацията. Задължително условие за успешна науч-
на кариера е познаването на морално-етичните аспе-
кти на научното проучване, както и на методите на екс-
периментално и клинико-диагностично изследване.

Според проф. д-р Виктория Сарафян – зам.-ректо-
рът по научната дейност на МУ – Пловдив, в хода на 

АВТОР НА КОНЦЕПЦИЯТА  
ЗА ЕЛЕКТРОННОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

ПО МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА
Проф. Табаков за-

почва кариерата си във 
ВМИ – Пловдив. Сега 
е директор на 3 магис-
търски програми към 
Кралския колеж Лондон: 
медицинска физика и 
техника; клинични на-
уки (медицинска фи-
зика); клинични нау-
ки (клинично инженер-
ство). Консултант е по 
медицинска физика към 
Университетската бол-
ница на Кралския ко-
леж Лондон. През 2012 
проф. Табаков е из-
бран за Президент на 
Международната органи-
зация по медицинска фи-
зика (IOMP). 

Славик Табаков е 
роден в Пловдив и за-
вършва медицинска и 
ядрена електроника в 
Техническия универси-
тет (ВМЕИ) през 1978. 
През 1980 – 1991 заема 
длъжността научен съ-
трудник с израстване до 
старши научен сътруд-
ник към ВМИ – Пловдив 
(Катедра „Рентгенология 
и радиология“). Тук той 
инсталира първия ком-
пютърен томограф в 
Пловдив и работи с д-р 
З. Димитров и д-р Р. 
Семова. През1984 инста-
лира първия цифров рен-
тгенов апарат в България 
във ВМИ – Пловдив и 
с д-р К. Велкова правят 
първата дигитална суб-
тракционна ангиография 
в страната. Паралелно с 
това инж. Табаков преми-
нава специализации по 
медицинска физика, ком-
пютърна томография и 
цифрови рентгенови апа-
рати в САЩ, Германия и 
Франция. През 1989 той 
основава първата лабо-
ратория за цифрови ме-
дицински образи в стра-
ната и заедно с проф. И. 
Делов, д-р С. Цветкова 
и инж. А. Личев разра-
ботват методи за оцен-
ка минералното съдър-
жание на костите, а с д-р 
А. Недева – методи за ул-
тразвукови измервания.

През 1988 защита-
ва в София кандидатска 
дисертация по компю-

търна томография (КТ 
Денситометрия). Две го-
дини по-късно се хабили-
тира към ВМИ – Пловдив. 
През 1991 е поканен за 
главен медицински фи-
зик към Унивеситерската 
болница на Кралския ко-
леж Лондон, където пов-
торно се хабилитира.

През 1994 проф. Та-
баков организира първа-
та в света Международ-
на конференция за обра-

Проф. инж. Славик Табаков, д.м.н. 
Президент на Международната организация  

по медицинска физика
зованието по медицин-
ска физика. В резултат на 
конференцията се орга-
низират множество учеб-
ни (магистърски) курсо-
ве по медицинска физика 
в Източна Европа. През 
1995 проф. Табаков раз-
работва и ръководи Евро-
пейски проект за изграж-
дането към ВМИ – Плов-
див на първия Междуна-
роден център за образо-
вание по медицинска фи-
зика и магистърски курс 
по медицинска физи-
ка (в момента към Плов-
дивския университет). 
Много колеги от ВМИ – 
Пловдив, ТУ – Пловдив и 
ПУ взимат участие в този 
проект и подготвят учеб-
ници (на английски език), 
които по късно се полз-
ват и в други страни.

Проф. Табаков е из-
бран в ръководство-
то на IOMP през 1997. 
През 2009 е избран в Из-
пълнителните комитети 
на IOMP и на IUPESM 
(Международния съюз 
на физическите и инже-
нерни науки в медицина-
та). На тези позиции взи-
ма активно участие в при-
знаването на медицинска-
та физика като самостоя-
телна професия – клон 

на физиката. Бил е пред-
седател на Комитетите 
по образование на IOMP 
и IUPESM и от 2000 до 
2012 организира 4 меж-
дународни конферен-
ции и над 30 междуна-
родни семинари по въп-
росите на образование-
то по медицинска физи-
ка. През 2012 проф. Та-
баков е избран за прези-
дент на Международната 
организация по медицин-
ска физика.

Сред международни-
те признания на проф. 
Табаков се нареждат – съ-
ветник за формирането 
на образователни курсо-
ве по медицинска физи-
ка в 15 страни, експерт 
на Международната ко-
мисия по атомна енергия 
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ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – 
ВИПУСК 2015

Тържествена академична церемония по връчване на дипло-
мите на успешно завършилите обучението си във Факултета 
по обществено здраве, бакалаври и магистри от випуск 2015 г. 
се проведе на 30.10.2015 г. в ІV аудитория на АК.

Своите дипломи получиха 58 магистри от специалности-
те: „Обществено здраве и здравен мениджмънт“; 3 от специал-
ност „Управление на медико-социалните дейности“; 63 от спе-
циалност „Управление на здравните грижи“, както и 31 ба-
калаври от специалност „Управление на здравните грижи“.

Общият брой на дипломантите е 155, от които отлич-
ници с успех над 5,50 са 69. 

На тържествената промоция ще присъстваха чл.-кор. 
проф. д-р С. Костянев – ректор на МУ – Пловдив, зам.-рек-
торите проф. д-р В. Сарафян и проф. д-р М. Мурджева, дека-
нът на ФОЗ проф. д-р Р. Стефанов, членове на ръководство-
то на Факултета, представители на висши училища, родите-
ли, преподаватели, общественици.

Откриване на зала за докторантите  
на Медицинския университет – Пловдив

обучението докторантите придобиват комуникацион-
ни и презентационни умения, запознават се с възмож-
ностите за проектно финансиране и за мобилности и 
обучение в ЕС.

Като преподаватели в Докторантското училище са 
привлечени водещи учени от МУ – Пловдив и гост-
лектори. С публични лекции ще гостуват изследовате-
ли от различни висши училища от Европа и Америка, 
с които университетът има партньорски контакти. 
Така за младите учени се създава възможност за непре-
къснато обогатяване и подкрепяща академична среда. 



4 |  АУДИТОРИЯ МЕДИКА Н О Щ  Н А  У Ч Е Н И Т Е  ноември  2015

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – 
ПЛОВДИВ В „НОЩТА НА УЧЕНИТЕ“

На 25 септември, в Медицинския университет – 
Пловдив, учените медици оставиха за една нощ бели-
те си работни дрехи, стетоскопите, скалпелите и ми-
кроскопите, за да покажат, че са хора и с други талан-
ти, че могат да дискутират, че имат чувство за хумор и 
точно око за проблемите зад света на учебните зали и 
болничните кабинети. Грижите към пациентите често 
отнемат възможността им да бъдат с приятели, със се-
мействата си, да се забавляват като всички нас. 

„Нощта на учените“ в МУ – Пловдив започна още 
през деня. Аудиторният комплекс отвори вратите за 
среща на поколенията. В нея участваха преподаватели 
и преподаватели на днешните преподаватели. Върху 
екраните в аудиториите с помощта на мултимедии бя-
ха направени техни визуални презентации. Водещ на 
разговора и дискусията на тема: „Мисия „Преподавател 
в МУ – Пловдив“ беше доц. д-р Нарцис Калева.

В рамките на „Нощта на учените“ беше връчена 
и станалата вече традиционна награда на ректора на 
университета за най-добър млад учен. Журито, кое-
то работи по точни и безкомпромисни критерии за 
оценка на наградата, вероятно се е сблъскало с големи 
трудности, защото не случайно развитието на науката 
в Медицинския университет – Пловдив е един от при-
оритети в дейността му. Проф. Добрев, председател 
на журито, обяви резултатите. Наградата „Най-добър 
млад учен“ получи д-р Севдалина Ламбова – ас. про-
педевтика на вътрешните болести. Нейните публика-
ции са цитирани 133 пъти от чуждестранни автори. 

Кулминацията на вечерта беше традиционният де-
бат, тази година с тема: „Книжката или мишката – реа-
лен или виртуален университет?“. В него два отбора от 
млади преподаватели и студенти защитаваха своите те-
зи, а водещ на двубоя беше актьорът Стефан Лозанов. 
За поредна година страстите в състезанието повдиг-
наха настроението и поставиха нови въпроси за раз-
мисъл и след часовете в аудиторията. Капитани на от-
борите – д-р Петър Димов и д-р Мариян Тополов бя-
ха убедителни, с чувство за хумор и атрактивни. Освен 
публиката, с интерес слушаше дебатите и една жива 
бяла мишка в аквариум на сцената. Накрая и двата от-
бора получиха награди.

Танцът на фолклорния състав към университета, 
изпълненията на Госпъл хора от чуждестранни сту-
денти и индивидуалните изпълнители дадоха начало-
то на Благотворителния кулинарен базар. Събраните 
от базара средства, в който участваха отново препода-
ватели, служители и студенти, бяха предоставени за за-
купуване на носии за фолклорния ансамбъл при МУ – 
Пловдив.

И най-важният, неизменен участник в „Нощ на 
учените“ беше доброто настроените, усмивките, ум-
ните и забавни разговори. АМ

МЕДИЦИНАТА Е ПРЕКРАСНА И 
КОГАТО Я ОБИЧАШ,  

НЯМА ДРУГО ПО-ХУБАВО ОТ НЕЯ
В рамките на „Нощта на учените – 2015“ се проведе среща на поколенията под 

наименованието „Мисия – преподавател в МУ – Пловдив“, свързана с издаване-
то на сборника със спомени на преподаватели от висшето училище „Посветени 
на хуманността“. 

Преди да започне срещата, участниците в нея – проф. д-р Петър Кавлаков, дм; 
проф. д-р Христо Миленков, проф. д-р Мариана Мурджева, дм; доц. д-р Нешка 
Манчорова, дм; и д-р Ангелина Стоянова, бяха представени с видеовизитки, под-
готвени от сътрудниците на Научен отдел. 

В залата на втора аудитория в Аудиторния комплекс присъстваха преподавате-
ли, студенти, роднини на участниците, поели по пътя на родителите си. Срещата 
беше открита от зам.-ректор НД, проф. д-р Виктория Сарафян, дмн.

Участници в срещата

Дебатът „Книжката или мишката – реален или  
виртуален университет“ беше полезен и интересен за 

всички

Проф. Сарафян: Во-
дещ на срещата ще бъде доц. 
Калева. Тя е израснала в се-
мейство, в което се е говорило 
за наука, за медицина. По по-
велята на тогавашното вре-
ме, когато всички трябваше 
да бъдем всестранноразвити 
личности, доц. Калева свире-
ше на пиано, танцуваше ба-
лет и се занимаваше успешно 
с гимнастика. Тя е всеотдаен 
лекар – това знаем всички, и 
е майка на три деца. Повече 
мисля, че не е необходимо да 
казвам. Доц. Калева заслужа-
ва нашите адмирации.

Доц. Калева: Благо-
даря за топлите думи, проф. 
Сарафян. Не ги очаквах. 
Добре дошли, колеги, в тра-
диционното представяне на 
„Нощта на учените“ в на-
шия университет. 

Проф. Миленков, каже-
те, моля, няколко думи за 
Вашето семейство, за Ваши-
те деца, за внуците Ви. Ня-
кой от тях следва ли семей-
ната традиция?

Проф. Миленков: 
Аз съм единственият, 
който се занимава с ме-
дицина. По-голямата ми 
дъщеря от малка рису-
ваше и стана художнич-
ка. Втората се насочи към 
филологията. Имам един 

внук. Той прояви музи-
кални заложби. Купихме 
му цигулка. Прегърна я, 
зарадва се, започна да учи 
цигулка. Едновременно с 
това повече рисуваше, от-
колкото свиреше. Когато 
стана в шести клас, каза: 
„Аз повече с цигулка ня-
ма да се занимавам!“ И 
стана художник.

Доц. Калева: А Вие, 
д-р Стоянова, ще ни каже-
те ли за Вашето семейство, 
за Вашия син, който е тук, в 
залата?

Д-р Стоянова: В мо-
ето семейство няма ни-
що особено. С един мъж 
съм цял живот. Имам ед-
но дете, за съжаление. 
Може би трябва много да 
му се извиня, че не съм 
най-добрата майка, много 
съм го зарязвала. Синът 
ми в едно съчинение ка-
то ученик беше написал: 
„Моята майка е средна по 
добрина!“ Да, така е. Ние 
бяхме отдадени на про-
фесията. Надявам се да е 
разбрал, че това не е тол-
кова лошо. Сега съм най-
щастливата баба с една 
малка Ангелинка на три 
месеца. И пак работя и 
няма време за нея.

Доц. Калева: Проф. 

Мурджева, Вие как повли-
яхте на сина си в избора му на 
професия и на специалност? 
Той не Ви последва плътно?

Проф. Мурджева: 
Моят син е трето поколе-
ние хирург и вече е асис-
тент в нашия универси-
тет. Мисля, че индирект-
но съм му повлияла, как-
то е повлиял и баща му, 
защото и той произхож-
да от семейство на меди-
ци. Вкъщи много се гово-
реше за медицина и здра-
веопазване. Още на две 
години и половина си-
нът ми твърдеше, че ще 
стане хирург. И тази не-
гова мечта се сбъдна. 
Като гледам отстрани, 
имам усещането, че ра-
боти с интерес и любов. 
Аз съм повлияна да ста-
на лекар не само от при-
съствието на баща ми, но 
и от много други родни-
ни около мен. Част от на-
шите родови срещи вина-
ги са били свързани с ко-
ментар на някои пациен-
ти. И този невероятен ла-
тински език, сякаш от ня-
какъв друг приказен свят, 
ме караше да мисля за ме-
дицината като за моя про-
фесия. А що се отнася до 

на стр. 5
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НАЙ-ДОБЪР МЛАД УЧЕН  
НА МУ – ПЛОВДИВ ЗА 2015

Д-р Севдалина Лам-
бова е специалист по 
ревматология. Работи 
като асистент в Кате-
драта по пропедевти-
ка на вътрешните бо-
лести и е консултиращ 
ревматолог в ДКЦ  6  – 
Пловдив. Завършва ме-
дицина през 2003 г. в 
Тракийския универси-
тет, гр. Стара Загора. 
От 2004  г. започва ра-
бота като докторант 
по ревматология в МУ – 
Пловдив. През 2009 г. д-р 
Ламбова работи по нау-
чен проект в универси-
тета „Юстус Лийбих“ 
Гийсен, Катедра по въ-
трешни болести и рев-
матология, Бад Нау-
хайм, Германия, където 
през 2011  г. защитава 
докторска дисертация 
на тема „Роля на капи-
ляроскопията в ревма-
тологията“ под ръко-
водството на ръководи-
теля на Катедрата  – 
проф. д-р Улф Мюлер-
Ладнер.

Какво е за Вас на-
градата „Най-добър 
млад учен“ на МУ – 
Пловдив, 2015 г.?

Бих искала да бла-

годаря на академич-
ното ръководство на 
Университета за оказа-
ната ми чест с присъж-
дането на тази награда. 
Пътят на младия учен 
до изграждането му ка-
то специалист е непре-
къснат процес, с много 
труд, с много извънред-
ни часове и без почивен 
ден. За да изминем пъ-
тя успешно, е нужно да 
работим с много жела-
ние и удоволствие, без 
да щадим сили и енер-
гия, и да вярваме в начи-
нанието си. 

Присъдената ми наг-
радата на ректора за 
най-добър млад учен на 
МУ – Пловдив за 2015 г. 
за мен е удовлетворение 
и мотивация за работата 
ми в бъдеще. 

Защо според Вас 
бяхте наградена?

Оценена е научната 
ми дейност през изми-
налите 5 г., която за този 
период включва 17 пуб-
ликации в международ-
ни и национални списа-
ния, oтчетени са 133 ци-
тирания. 

Върху какви про-
блеми в медицинската 
наука работите в мо-
мента?

Научните ми инте-
реси са в областта на 
микроваскуларната ув-
реда при ревматични 
заболявания, новости в 
патогенезата и лечение-
то на системни заболя-
вания на съединителна-
та тъкан. 

АМ

Отборите в „битка“ за „книжката или мишката“

Изпълнение на фолклорния ансамбъл  
при Медицински университет – Пловдив

преподаването – тук вли-
яние има и майка ми – 
гимназиална учителка. 
Радвам се, че синът ми ос-
тана в България. Той из-
бра трудния път да се ре-
ализира като лекар тук. 
Дали съм му повлияла 
за това, мисля, че не съм, 
както не съм му повли-
яла за избора да специа-
лизира обща хирургия. 
Смятам, че тук отново ге-
ните са важни. Оценявам 
високо факта, че той из-
бра да учи в България и 
има много активна граж-
данска и обществена по-
зиция по проблемите в 
здравеопазването. Това 
на мен ми липсва и се 
радвам, че той го прави, и 
повече млади хора трябва 
да го правят, защото това 
може да промени статук-
вото в момента. 

Доц. Калева: И се-
га към доц. Манчорова. Тя 
е млада жена, млада май-
ка. Въпросът е директно към 
нейния избор да бъде стомато-
лог, специалист по една мно-
го трудна за произнасяне спе-
циалност: оперативно зъбо-
лечение и ендодонтия. Това 
Ваша детска мечта ли беше, 
или стечение на обстоятел-
ствата?

Доц. Манчорова: 
Благодаря за тази покана. 
За мен е чест да бъда тук. 
Аз не принадлежа към се-
мейство, което има тра-
диции в медицината. Но 
откакто имам съзнателен 
живот, памет, още от дет-

от стр. 4

ските ми години съм ис-
кала да бъда лекар. И ця-
лото ми детство преми-
на в изписването на ед-
ни дълги рецепти. Кога-
то ме питаха какво точно 
пиша, аз казвах, че пиша 
формулата на лекарство-
то за безсмъртие. Моята 
мисия в университета и 
като дентален лекар, и ка-
то учител е да формирам 
отношението, което тряб-

ва да имат нашите сту-
денти към пациентите, и 
да бъдат онези всеотдай-
ни учители, които всички 
заслужаваме.

Доц. Калева: През ця-
лото време фон на нашата 
среща са любимите мелодии 
на гостите ни. Следващият 
ми въпрос е към проф. 
Кавлаков, а след това и към 
проф. Миленков. Имахте ли 
бедно детство, това помогна 
ли Ви за високите бъдещи це-
ли? Днес усещате ли бедност-
та като частично ограбен 
живот, или напротив, това 
ви е мотивирало?

Проф. Кавлаков: 
Човек може да бъде бе-
ден само тогава, когато е 
мързелив. Аз съм обикно-
вено момче, родено в Пе-
щера, в занаятчийско се-
мейство. Липсвали са ми 
много неща, но никога 
не съм се чувствал беден. 
Животът не се определя 
от това колко пари имаш, 
а колко голяма душа но-
сиш. Като студент имах 
един хазаин, който казва-
ше, че бедността не е по-

рок, но е чиста свинщи-
на. Прекъсвал съм гимна-
зия, въпреки че бях отли-
чен ученик, за да работя и 
да осигурявам средства за 
семейството. Но това пък 
предопредели избора ми 
на професия. Работих две 
години като зъботехник. 
Моята голяма мечта беше 
да уча право, но баща ми 
каза: Избери професия, 
която и да те затворят, 

да можеш да я работиш. 
В този смисъл аз съм из-
брал най-правилния път. 
Всички тук, които са из-
брали тази професия, са 
истински щастливи хора. 
Нашата професия позво-
лява да бъдеш полезен на 
хората, да им помагаш и 
това прави човека щаст-
лив. Но тя е професия, 
която изисква и голяма 
отговорност, много сила, 
защото хората, с които 
работим, болестта, която 
носят, и болката ги правят  
често неадекватни в пове-
дението. Работата и тру-
долюбието правят човека 
истински, човечен.

Доц. Калева: Проф. 
Миленков, дали не правим 
грешка, когато в съвремен-
ния живот осигуряваме на де-
цата си всичко, дори и онова, 
което те още не са пожелали? 
Имат ли децата ни мотива-
ция да работят, след като по-
лучават всичко даром?

Проф. Миленков: 
Това е един изключител-
но труден въпрос. Искам 
да дам примери. Нелсън 

Рокфелер разказва, че ка-
то студент, бил винаги са-
мо с центове в джоба. А 
двама руски журналисти, 
които с кола са пропъту-
вали САЩ, описват, че на 
една газстанция са обслу-
жени от младо момиче. 
По-късно разбират, че то-
ва е дъщерята на губерна-
тора. Даже в изключител-
но богати фамилии тру-
дът се разбира като осо-

бено важно средство за 
възпитание. Срещал съм 
и деца от бедни фами-
лии да не се развиват до-
бре в бъдеще, както и де-
ца от заможни фамилии 
да не са постигнали нещо 
значимо в живота си. Но 

знам, че и у нас, незави-
симо от средата, има деца, 
които са постигали много 
в живота си. 

Разговорът е публику-
ван със съкращения.

Продължение в бр. 17.
АМ

Вкуснотии от благотворителния базар
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(IAEA, Vienna), екзами-
натор на университетите 
на Малта и на Триест, ко-
ординационен Директор 
на Международния колеж 
по медицинска физика 
към Международния цен-
тър по теоретическа фи-
зика в Италия (UNESCO/
IAEA). 

Научните и научно-
практическите постиже-
ния на проф. Табаков в 
областта на медицинска-
та физика са признати в 
световен мащаб. Той е во-
дещ автор на концепция-
та за електронното об-
разование по медицин-
ска физика; първите об-
разователни бази данни 
с изображения; първите 
електронни книги; пър-
вата енциклопедия по ме-
дицинска физика; първия 
международен термино-
логичен речник по меди-
цинска физика (на 29 ези-
ка), за което е награден с 
медала Харолд Джонс за 
изключителни приноси в 
обучението по медицин-
ска физика и ръководна 
роля в международното 

от стр. 3

АВТОР НА КОНЦЕПЦИЯТА  
ЗА ЕЛЕКТРОННОТО ОБРАЗОВАНИЕ...

образование.
Проф. Табаков раз-

работва 10 международ-
ни проекта, координи-
ра и ръководи 7 от тях, 
включително проекти-
те EMERALD и EMIT – 
първите проекти по елек-
тронно образование, от-
личени през 2004 с на-
градата на Европейския 
съюз за образование – 
Leonardo da Vinci.

През 2006 – 2010 
проф. Табаков разработ-
ва и ръководи най-голе-
мия международен про-
ект по медицинска физи-
ка (EMITEL), който при-
влича 320 водещи учени 
от 36 страни. Резултатите 
от тези проекти се полз-
ват в над 70 страни по 
света.

Проф. Табаков е съав-
тор на 9 книги, 5 компакт-
диска, 3 интернет сайта, 1 
енциклопедия по меди-
цинска физика, 1 меж-
дународен терминологи-
чен речник по медицин-
ска физика, над 100 пуб-
ликации в реферирани 
списания. Той е гост-лек-
тор на 26 международни 
конференции и конгре-

си, гост редактор на спе-
циалното издание Journal 
of  Medical Engineering 
and Physics, Elsevier, член 
на редакционната ко-
легия на издателства-
та CRC Press, Taylor & 
Francis Publishing Group, 
Springer и съосновател и 
редактор на списанието 
на IOMP „Medical Physics 
International“. 

Проф. Табаков е на-
граждаван с ордените на 
Дружествата по медицин-
ска физика на България, 
Тайланд и Литва, с по-
четния знак на Медицин-
ския университет – Плов-
див. Почетен член е на 
Британския институт за 
физика и инженерство в 
медицината; на Междуна-
родната организация по 
медицинска физика; на 
Британската академия за 
висше образование. 

Постиженията на 
проф. Славик Табаков в 
научната и научно-прак-
тическата сфера са клю-
чови за професията ме-
дицински физик в свето-
вен мащаб. 

доц. инж. Магдалена  
Стоева, д-р

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ И МИНИСТЕРСТВО 

НА ОТБРАНАТА НА Р БЪЛГАРИЯ
През 2014 г. в из-

пълнение на чл. 15 от 
Наредба, приета с ПМС 
№43 от 22.02.2013, меж-
ду Медицинския уни-
верситет – Пловдив и 
Министерството на от-
браната на Република 

България беше сключе-
но Споразумение за обу-
чение на студентите в 
курсове по начална во-

енна подготовка. През 
лятото на 2014 г. 6 на-
ши студенти премина-
ха успешно курса и спо-
ред Министерството те са 
сред най-успешно пред-
ставилите се участници 
сред студентите от ця-

лата страна. Във филм 
за Пловдивското воен-
но окръжие, който за-
сне Военният канал, бя-

ха включени кадри от 
Медицинския универси-
тет – Пловдив и интер-
вюта с наши студенти-
участници в обучението. 
През 2015 г. в курсовете 
по начално военно обу-
чение се включиха още 3 
наши студенти.

В продължение на 
доброто ни сътрудни-
чеството на 14 септем-
ври 2015 г. от 11.00 ча-
са във втора аудитория 
на Аудиторния комплекс 
Дирекция „Управление 
на човешките ресурси на 
Министерство на отбра-
ната“ запозна и предло-
жи на дипломантите и 
студентите от специал-
ност „Медицина“ въз-
можности за реализация 
в медицинските структу-
ри на Министерството на 
отбраната и Българската 
армия.

Лидия Койчева

Участници в срещата  

ПРОФЕСИЯТА НА ВОЕННИЯ ЛЕКАР 
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ

Доктор Пенчев, бихте 
ли накратко ни запознали 
със структурата, цели-
те и задачите пред меди-
цинското осигуряване на 
Българската армия?

Медицинското осигурява-
не е непрекъснат и комплек-
сен процес. Той включва раз-
нородни – медицински и не-
медицински дейности, насоче-
ни към укрепване, предпазва-
не и възстановяване здравето 
на човека. 

Основна цел на меди-
цинското осигуряване на 
Българската армия е да се 
осигури превенция на пораже-
нията и заболяванията, сво-
евременна и адекватна меди-
цинска помощ, триаж/сор-
тировка/ и евакуация, спе-
циализирано лечение и реха-
билитация.

Медицинската помощ 
варира от първа помощ до 
изчерпваща специализира-
на помощ и рехабилитация. 
Медицинските дейности по 
време на операции при криза 
или война трябва да са мак-
симално близки до стандар-
та на медицинското обслуж-
ване в мирно време. Основно 
място в медицинското оси-
гуряване на Българската ар-
мия заема Военномедицинска 
академия. Към нея са вклю-
чени Научно-приложен цен-
тър по военномедицинска екс-
пертиза и авиационна и мор-
ска медицина, военномедицин-
ски отряд за бързо реагиране, 
Научно-приложен център за 
военна епидемиология и хи-
гиена с отделения в Пловдив, 
Сливен и Варна; Център по 
психично здраве и превенция; 
Научноизследователски цен-
тър по радиобиологична, би-
ологична и химическа защи-
та и медицина на бедствени-
те ситуации, както и всички  
медицински пунктове в под-
разделенията на Българската 
армия.

Какво би привлякло 
нас, младите дипломи-
рали се специалисти, към 
професията на военния 
лекар, лекар по дентална 
медицина, медицинска се-
стра, рехабилитатор и 
фармацевт? 

Богатият човешки ресурс 
и отличните условия за рабо-
та дават възможност ВМА 
да бъде оторизирана като ба-
за за следдипломно обучение и 
подготовка на специализанти 

и аспиранти още от самото 
си създаване 

Учебната дейност на 
ВМА се изразява в: обучение 
на кадрови медицински офице-
ри и среден медицински персо-
нал съобразно мобилизацион-
ните им назначения; обучение 
на стажант-лекари; обучение 
на клинични ординатори; обу-
чение на докторанти; следди-
пломно обучение на специали-
сти с висше образование в сис-
темата на здравеопазването; 
следдипломна квалификация 
на висш и среден медицински 
състав от здравната мрежа 
на страната; специализирано 
обучение за правоспособност за 
дейности в среда на йонизира-
щи лъчения.

Провеждат се и курсо-
ве във военни и болнични бази 
на стани членки на НАТО. 
Възможност за следдипломно 

обучение и специализация има. 
След всеки завършен курс се из-
дава надежден сертификат 
признат от съсловните ор-
ганизации. Но това не озна-
чава, че Вие в бъдеще не мо-
жете да посещавате курсове, 
лекции, конгреси, организира-
ни от съсловните организации 
в цивилната мрежа.

С цел привличане на 
млади кадри усилията и на-
меренията на ръководство-
то на ВМА са насочени към 
връщане на системата на во-
енните стипендианти във ви-
сшите институти и разши-
ряване възможностите за спе-
циализация. По време на уче-
ния, занятия, семинари и ми-
сии ще имате възможности 
за пряк контакт и обмяна 
на опит със специалисти от 

на стр. 7

Медицински пункт на  
61-ва Стрямска механи-
зирана бригада Карлово
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страните членки на НАТО. 
Ще имате възможност и за 
научна дейност.

Във Военномедицинска 
академия научноизследова-
телската дейност е насочена 
към разработване на научна 
и научноприложна тематика 
и свързаното с нея израства-
не на млади научни работни-
ци, както и към развитието 
на международни контакти с 
водещи специалисти от други 
страни. Всички МБАЛ в сис-
темата на ВМА и санато-
риалните бази са със сключе-
ни договори с НЗОК и НОИ 
по разнообразни пътеки.

Не на последно място 
всеки военнослужещ лекар, 
стоматолог, фармацевт и 
т.н.т. ползва всички социал-
ни придобивки на кадрови во-
еннослужещи регулирани със 
закона за въоръжените сили 
на Република България.

Но внимавайте, професи-
ята на военния лекар, стома-
толог и т.н.т. е свързана и с 
много трудности.

Интервю на  
Екатерина Пенчева  

III курс, ФФ

от стр. 6

ПРОФЕСИЯТА НА 
ВОЕННИЯ ЛЕКАР...

АКТИВНОСТ В СТРУКТУРИТЕ НА СС И ОСС
На 08.10.15 се проведе 

събрание на Студентския 
съвет и Общо събра-
ние на студентите. 
Присъстваха 27 члено-
ве от СС и 61 от ОСС. За 
първи път бяха използ-
вани новосъздадените 
членски карти.

На събранието бе-
ше представен отчетът за 
дейността на комисиите.

Комисията по соци-
ално-битови въпроси ин-
формира за кампания-
та по настаняване на сту-
дентите. От 1200 молби 
за настаняване в общежи-
тията на МУ – Пловдив  
1100 са приети и студен-
тите са настанени.

Комисията по ПР на-
бира сила и започва ор-
ганизирането на бъдещи 
събития. Основна цел е 
запознаването на студен-
тите с дейността на СС и 
ОСС.

Комисията по спор-
тните мероприятия и 
промоция на здравето е 
поставила пред себе си 
много амбициозни цели.
Очаква се организиране 

на турнири между факул-
тетите и други спортни и 
здравни мероприятия. 

Комисията по научна 
и учебна дейност е про-
вела срещи с преподава-
тели от университета и е 
получила одобрение за 
участие на студентите в 
научни проекти.

Денят на ориентаци-
ята беше успешно прове-
ден на 13.9.2015 г. Той се 
състоя за трета поредна 
година. Според мнение-
то на първокурсниците 
организацията е била на 
ниво и са били добре ин-
формирани.

На събранието бе-
ше избрана комисия по 
стипендиите за зимен 
семестър на учебната 
2015/2016. Създадена бе-

ше и комисия, която ще 
проведе анкета за мнение-
то на студентите за храна-
та и условията в столовете 
на университета.

На събранието бе-
ше приета кандидатура-
та на Ангел Белов за зам.-
председател с ресор МФ/
ФОЗ.

За зам.-председател с 
ресор ФДМ/ДЕСО бе-
ше избрана Виолина 
Александрова.

Предстоят избори на 
членове за ОСС от пър-
вокурсниците до края на 
ноември. Специална ко-
мисия ще обяви инфор-
мация за начина на про-
веждане на изборите.

Екатерина Пенчева и 
Слави Бабачев – III курс ФФ

ПОЛЕЗЕН  
„ДЕН НА ОРИЕНТАЦИЯ ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ“

На 13.09.2015 г. Сту-
дентският съвет на МУ – 
Пловдив реализира за 
трета година „Ден на ори-
ентация за първокурсни-
ците“. За целта бе съз-
дадена работна група от 
членове на ОСС, СС и 
организациите на студен-
тите по факултети, които 
работиха заедно за реали-
зацията на този проект. В 
резултат на това сътруд-
ничество над 30 студен-
ти от всички факултети и 
звена на МУ взеха актив-
но участие и допринесоха 
за неговия успех. На съ-
битието присъстваха над 
350 студенти, което пока-
за, че информационната 
кампания бе изключител-
но успешна. На открива-
нето участваха и предста-
вители на ръководството 
на Университета: проф. 
д-р Мария Куклева – зам.-
ректор по учебната дей-
ност, проф. Мариана 
Мурджева – зам.-ректор 
по международно сътруд-

ничество и проектна дей-
ност; проф. д-р Николай 
Бояджиев – декан на МФ, 
доц. Николета Трайко-
ва – директор на МК. Във 
всяка една от аудитории-
те имаше различни пре-
зентации. Организатори-
те запознаха първокурс-
ниците с устройството на 
университета, със струк-
турата и организацията 
на учебния процес във 
висшето училище. Пър-
вокурсниците бяха ин-
формирани относно ба-
зите на МУ, транспорта 
между тях, както и мес-
тата за хранене, библио-
теките, студентските об-
щежития и студентските 
организации, действащи 
на територията на уни-
верситета. На студентите 
бе разяснено разчитане-
то на програмата, съдър-
жанието на всяка учеб-
на дисциплина от пър-
вия семестър, предсто-
ящите изпити през зим-
ната сесия и нужната ли-

тература за тях. Те полу-
чиха информация относ-
но упражненията, както и 
как се заверява семестър 
и реда за кандидатстване 
за стипендии. След про-
велата се лекция студен-
тите от първи курс бяха 
поканени да участват в иг-
рата „MUP – Adventure“ 
на територията на уни-
верситетските бази. Цел-
та на играта беше по заба-
вен начин новите колеги 
да се запознаят с ключо-
ви локации от бъдещото 
си обучение и да развият 
отборния си дух. Сфор-
мираха се отбори от по 
4 студенти, които нетър-
пеливо тръгнаха да тър-
сят базите. В края на де-
ня имаше коктейл при 
басейна на хотел „Санкт 
Петербург“, където беше 
и награждаването на по-
бедителите от играта. 

Събитието беше при-
ето изключително пози-
тивно от първокурсни-
ците. 

РЕДОВНА И 
ПОПРАВИТЕЛНА 

СЕСИЯ –
права и задължения 

на студентите
По всяка изучавана в 

университета дисципли-
на студентите имат пра-
во на една редовна и на 
една поправителна се-
сия. Полагането на из-
пити извън тези две се-
сии става по решение 
на Ректоския съвет. При 
нужда от извънредна по-
правителна сесия вся-
ка катедра определя ми-
нимум 2 изпитни да-
ти за всяка учебна дис-
циплина, като те могат 
да обхващат и почивни-
те дни. Таксата за явя-
ване на изпит е 100 ле-
ва. Поправителната се-
сия се провежда през 
месец септемри. Тя мо-
же да бъде проведена 
и през месец юли, след 
края на редовната сесия, 
но за сметка на септем-
врийската. При необхо-
димост от допълнителна 
поправителна сесия, тя 
се състои след приключ-
ване на септемврийската 
поправитена сесия. 

Според раздел V – 
Структура и организа-
ция на учебния процес – 
от Правилника за ус-
тройството и дейността 
на МУ – Пловдив, все-
ки студент може услов-
но да запише всяка учеб-
на година с не повече от 
два невзети изпита, кои-
то задължително тряб-
ва да бъдат успешно по-
ложени до края на те-
кущата учебна година. 
Ректорският съвет по из-
ключение може да поста-
нови и друг брой услов-
ни изпити. Не се разре-
шава условно записване 
с невзети изпити по про-
педевтични дисципли-
ни, които продължават с 
клиника.

ИТАЛИАНСКИ И БЪЛГАРСКИ ЕКСПЕРТИ 
В ОБЛАСТТА НА АНАТОМИЯТА И 

ХИРУРГИЯТА НА КРАЙНИЦИ ИЗНАСЯТ 
ЛЕКЦИИ ПРЕД СПАЦИАЛИЗАНТИ

На 23 и 24 октомври 
2015 г. Медицинският 
университет – Пловдив 
организира трети специа-
лизиран „Курс по анато-
мия и хирургически под-
ходи за рамо и тазов по-
яс“ за специализанти 
по ортопедия, анатомия 
и хирургия. Събитието 
протича под патронажа 
на Българската ортопе-
дична и травматологич-
на асоциация (БОТА), 
Италианската ортопе-
дична и травматологич-
на асоциация (SIOT), 
Министерството на об-
разованието и науката 
(МОН), Италианското 
общество за научноиз-
следователска дейност в 
областта на ортопедия-
та (IOSR) и Confindustria 
Bulgaria. 

Курсът се превръща в 
традиция, а Медицински-
ят университет – Плов-
див е домакин и съорга-
низатор на събитието за-
едно с българо-италиан-
ската фондация „Черно-
морско-Средиземномор-

ска медицинска акаде-
мия“, с президенти проф. 
д-р Димитър Камбуров и 
проф. д-р Микеле Роза 
от Университета в Меси-
на, Италия.

В обучението участват 
над 20 лектори от Италия, 

на стр. 8
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Испания и България. 
МУ – Пловдив е пред-
ставен проф. д-р Стефан 
Сивков, доц. д-р Слави 
Делчев и главен асистент 
д-р Стоян Новаков от ка-
тедра „Анатомия, хисто-
логия и ембриология“, 
от проф. д-р Владимир 
Ставрев и асистент д-р 
Станислав Карамитев от 
катедра „Ортопедия и 
травматология“, както и 
от д-р Марин Балтов от 
катедра „Обща и кли-
нична патология и съ-
дебна медицина“. В курса 
се включват представи-
тели и на Медицинския 
университет – Варна, 
Медицинския институт 
на МВР, както и прези-
дентът на БОТА и пред-
ставител на Българската 
военномедицинска акаде-
мия – проф. д-р Андрей 
Йотов.

Курсът по хирургич-

ИТАЛИАНСКИ И БЪЛГАРСКИ ЕКСПЕРТИ...
от стр. 7 на анатомия и оператив-

ни достъпи в областта на 
раменния и тазов пояс е 
предназначен за специа-
лизиращи лекари по ор-
топедия и травматоло-
гия. Поканените лектори  
представиха пред млади-
те медици основни по-
знания от фундаментал-
ните науки, свързани със 
съвременните тенденции 
в ендопротезирането на 
раменна и тазобедрена 
става. 

Целта на курса е да за-
познае специализанти-
те с топографската ана-
томия на раменната и та-
зовата област. Работата 
върху „реални“ препара-
ти ще допринесе за усво-
яването на стабилни по-
знания, които ще позво-
лят оперативните достъ-
пи при ендопротезиране 
на раменна и тазобедре-
на става да се извършват 
максимално щадящо, съ-

образени с анатомичните 
особености и вариации в 
областите.

Лекциите се прове-
доха в VI аудитория на 
Аудиторния комплекс на 
МУ – Пловдив, а практи-
ческото обучение – в ка-
тедра „Анатомия, хисто-
логия и ембриология“. 
Обучението тази година 
включваше професио-
нална двустранна телеко-
муникационна връзка за 
практическа демонстра-
ция с операционната за-
ла на Интегрален опера-
тивен център в УМБАЛ 
„Свети Георги“ – 
Пловдив и МУ – Варна.

Това обучение е при-
мер за успешно дългого-
дишно сътрудничество 
между български и ита-
лиански академични пре-
подаватели в областта на 
ортопедията, анатомията 
и хирургията. 

Отдел МСПД

КРАЙ ВИСЛА

Участници във II международна конференция по хайку

Музеят на японското изкуство и техника „Манга“

Паметникът на Адам Мицкевич

По време на тържест-
веното честване на 70-та-
та годишнина от основа-
ването на МУ – Пловдив 
се оказах в старата столи-
ца на Полша, Краков, за-
едно с колегата ми Минко 
Танев. И за двамата посе-
щението беше за втори 
път. Минко Танев имаше 
спомени от Краков от от-
давнашна екскурзия с ро-
дителите си, а моите бяха 
по-скорошни – от 2007 г. 
по повод на VІІІ между-
народна конференция по 
когнитивна лингвистика. 
Тогава за пръв път видях 
Краков и Ягелонския уни-
верситет, където са учи-

ли видни личности ка-
то Николай Коперник, 
Станислев Лем, Зенон 
Косидовски, Кшищоф 
Зануси, папа Йоан Павел 
ІІ. 

Този път обаче бях 
изтръгната от лоното 
на науката по възможно 
най-приятния и артис-
тичен начин. Поводът 
беше Втората междуна-
родна конференция по 
хайку. Тя се проведе в 
Музея на японското изку-
ство и техника „Манга“. 
Разположен на брега на 
река Висла, точно срещу 
замъка на полските кра-
ле „Вавел“, музеят е инте-
ресен не само с живопис-
ното си местоположение, 

прекрасно хармониращо 
с изящната му архитекту-
ра и интериор, но и с ин-
тересната си история и 
връзки с Япония. 

През 1920 г. полски-
ят интелектуалец и почи-
тател на японското изку-
ство Феликс Ясенски, из-
вестен с името Манга, по-
дарява на Националния 
музей в Краков колекция-
та си с японско изкуство, 
съдържаща около 6500 
предмета. След 25 години 
младият Анджей Вайда 
(тогава 19-годишен) виж-
да колекцията и дълбоко 
впечатлен, остава завина-
ги запленен от японското 
изкуство. Години по къс-
но (1987), получавайки в 
Япония Премия Киото за 
кинематография, решава 

да даде паричната ѝ стой-
ност за основаване на му-
зея. Така Анджей Вайда 
става един от основате-
лите на Музея на япон-
ското изкуство и техни-
ка. Инициативата му е 
подкрепена от японско-
то правителство и град-
ските власти на Краков. 
Японският профсъюз на 
железопътните работни-
ци дарява 1 милион до-
лара, а японският архи-
тект Арата Исодзаки из-
работва безплатно про-
екта на сградата. Музеят е 
открит официално през 
1994 г., а от 2004 г. прес-
тава да бъде филиал на 
Националния музей в 
Краков и се превръща в 
самостоятелна културна 
институция с многоброй-
ни дейности, изложби, 
контакти, целящи попу-

ляризиране на японското 
изкуство и технологии. 
През 2002 г. японският 
император Акихито заед-
но със съпругата си импе-
ратрица Митико посеща-
ват музея.

Бяхме посрещнати 
във фоайето на музея и 
първото, което видяхме, 
бяха изящните хайги, ви-
сящи по стените. Хайга е 
обикнато японско изку-
ство, съчетаващо рисунка 
и хайку. Обикновено то-
ва е рисунка с туш, улови-
ла духа на хайку, а самото 
хайку е калиграфски из-
писано. Днешната хайга 
е по-свободна и обикната 
от художници и поети от 
цял свят. Използването на 
широк спектър от техни-
ки дава и нов жанр – фо-
тохайга, включващ как-
то дигитални, така и фо-
тогрфски изображения.

При регистраця-
та получихме антоло-
гия с хайку на участни-
ците в конференцията. 
Предварително бяхме из-
пратили по 3 хайку. От 
тях организаторите бяха 
избрали едно. То беше 
представено в антология-
та най-напред на родния 
език на автора, след това 
на полски и накрая на ан-
глийски. 

Продължение в бр. 17

Доц. Светла Пачева, дф


