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КОЛОНКА 
НА РЕКТОРА

За бъдещето и  
За новите технологии 

в медицината
Основният закон на 

футурологията гласи: 
„От бъдещето може да се 
очак ва всичко!“. Същото 
може да се каже за ме-
дицината и за студенти-
те. Бъдещето не може да 
бъде предвидено, защо-
то изненадите са вроде-
ни за човека, общество-
то и природата. Ако вка-
раме в уравнението и миг-
рационните процеси, бъ-
дещето става още по-не-
предвидимо. Quo vadis, 
Европа?

По време на криза 
единственото, което мо-
жем да очакваме от бъ-
дещето, са непрекъснати 
промени, несигурност и 
катаклизми. Но едно не-
що е сигурно: Бъдещето 
е на технологиите – ин-
формационни, биотех-
нологии, нанотехноло-
гия. В медицината бъде-
щето е на дисциплини-
те, чието име започва с 
„ре“: регенеративна ме-
дицина, рехабилитацион-
на терапия, репродуктив-
на медицина, реваскула-
ризация. Инвестициите 
в транслационна наука, 
в биологични лекарства 
и технологични центро-
ве имат огромно бъдеще. 
Но без духовност, хуман-
ност и доброта, цивили-

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ – 2016
И през тази година кандидатстудентската кампа-

ния на Медицинския университет – Пловдив преми-
на по традиция при подчертан интерес, въпреки де-
мографските показатели и значителния брой абиту-
риенти, продължаващи своето образование в чужбина.

Кандидатстудентската кампания /КСК/ на МУ – 
Пловдив е съвкупност от дейности, които се провеж-
дат съгласно утвърдена от АС програма. За оптимал-
ното протичане на кампанията особено важна е дей-
ността на централната комисия на КСК, техническата 
комисия на КСК, изпитните комисии за проверка на 
конкурсните работи по биология, химия, етика, скул-
птиране, социална медицина и организация на здраве-
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УСПЕшНА НОвА 2016/2017 УчЕбНА гОДИНА!
Приветствие от Аглика Бяндова, I курс медицина, с най-висок бал от КСК ’2016

Ето че днес стоим на 
прага на университета, 
който е отворил вратите 
си за нас и е вече готов да 
ни приеме и направи част 
от своя колектив. Знам, 
че за всеки първокурсник 
днешният ден е една на-
града, едно признание за 
положените усилия, за 
направените жертви и за 

безсънните нощи. 
Успехът е комбина-

ция от много фактори – 
усърдна работа, отдаде-
ност, саможертва и мъ-
ничко късмет. Зад всяко 
постижение стои дългият 
и сложен път, който чо-
век е извървял. Ето че на-
шият път ни е довел тук 
днес. Но това не е край-

ната му точка, повярвай-
те ми, ние сме още в на-
чалото – началото на но-
вия ни съвместен път в 
МУ – Пловдив, който ще 
извървим заедно. И нека 
каквото и да правим оттук 
насетне, да не преставаме 
да се учим – както от ус-
пехите си, така и от греш-

опазването, квесторите за конкурсните изпити, охра-
ната на изпитните обекти. Съставът на всички катего-
рии, участници в кампанията, се определя със заповед 
на ректора на МУ – Пловдив. С удовлетворение искам 
да споделя за отличната подготовка и отговорността 
при изпълнение на задълженията си, която проявиха 
всички участници в кампанията /над 350 души/. 

За популяризиране на кампанията и подобряване 
на подготовката на кандидат-студентите бяха издаде-
ни: справочник на кандидат-студента, сборници с те-
стове за самоподготовка по биология за 8-ми, 9-ти и 10-ти 
клас и сборник с тестове за самоподготовка по СМОЗ. 
Проведени бяха:

• Ден на кандидат-студента /над 700 участници/;
• Пробен изпит по биология /308 участници/;
• Еднодневен курс по етика /93 участници/;
• Тридневен курс по скулптиране /18 участници/.
Поддържа се актуална интернет страница на 

КСК с възможност за онлайн регистрация на канди-
дат-студентите за пробните и конкурсните изпити. 
Подобрено е и материалното обезпечаване на КСК с 
нови компютри и технически средства.

Общият брой кандидат-студенти за обучение, суб-
сидирано от държавата, участвали в изпитната сесия, е 
1514, от които 1117 с изпит за ОКС „магистър“ и 487 
с изпит за ОКС „бакалавър“ и „професионален бака-
лавър“ /средно по 3 кандидати за 1 място/. От тях раз-
пределението по първо желание е следното:

• „Медицина“ – 471 или 3.2 студенти, кандидатства-
ли за 1 място;

• „Дентална медицина“ – 277 или 2,7 студенти, кан-
дидатствали за 1 място;

• „Фармация“ по първо желание – 277 или 3.96 студен-
ти, кандидатствали за 1 място;

• за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, 
„Рехабилитатор“, „Помощник-фармацевт“, „Зъботехник“, 
„Мед. лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Инспектор общест-
вено здраве“, „Инструктор по хранене и безопасност на храни-
те“, „Медицинска козметика“ кандидатстваха общо 515;

• „Управление на здравните грижи“ – 86 или 2.2 студен-
ти, кандидатствали за 1 място.

Тази година бе въведено изискване за минимален 
бал /24,00/ за прием в специалностите с ОКС „магис-
тър“. Това ограничение не дава възможност да бъдат 
приемани кандидат-студенти с посредствени резулта-
ти от конкурсните изпити. 

Изпитът по биология е под формата на тест, кой-
то включва въпроси от целия материал. Този начин на 
провеждане дава възможност за по-обективна оценка 
на подготовката на кандидат-студентите и ограничава 
възможностите за преписване.

Академичният съвет на МУ – Пловдив одобри про-
грамата на КСК за 2017 г. Предвижда се конкурсният 
изпит за прием в медицина, дентална медицина и фар-
мация да се проведе в един ден под формата на тест с 
два модула – биология и химия. С това ще приключи 
реформата, която ръководството на университета за-
ложи в своята мандатна програма.

Успешно се реализира и приемът на чуждестран-
ни студенти за специалностите с англоезично обуче-
ние. В нашия университет се обучават студенти от над 
40 страни в света от всички континенти. Най-голям 
е броят на студентите от Великобритания, Германия, 
Италия, Ирландия, Гърция и скандинавските страни.

Проф. д-р Мария Куклева, дм, дмн
зам.-ректор по учебната дейност

председател на Централна комисия на КСК – 2016
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СПЕчЕЛЕНИ ПРОЕКТИ  
ПО ПРОгРАМА „ЕРАЗЪМ+“  
ЗА АКАДЕМИчЕН ОбМЕН  
ИЗвЪН ЕС ЗА 2014 – 2020 г.

Медицинският университет – Пловдив следва по-
литика на разнообразяване и задълбочаване на акаде-
мичните си контакти в световен мащаб. Основните це-
ли, определящи участието на университета ни в обме-
на по програма „Еразъм+“, са осъществяване на сту-
дентски обмен, подобряване на капацитета на препо-
давателите и администрацията, развитие на нови про-
екти и изграждане на международни екипи.

Медицинският университет – Пловдив е първенец 
сред висшите медицински училища в България по спе-
челени проекти по програма „Еразъм+“ за академичен 
обмен извън ЕС (КД1) за 2014 – 2020 г. Всички подаде-
ни от МУ – Пловдив проекти по програма „Еразъм+“ 
бяха одобрени за финансиране от независимите оце-
нители от Брюксел. Два проекта с партниращи дър-
жави извън ЕС получиха финансиране: с Израел и с 
Колумбия за учебната 2016/2017 г., на обща стойност 
45 000 евро. 

Планира се обмен с Еврейския университет в 
Йерусалим в сферата на клетъчностволовата транс-
плантация и имунотерапията на рака, както и на ден-
талните лазерни академии. Университетът е един от 
водещите в Израел и света в научните проучвания в об-
ластта на медицинската генетика, рака и имунотерапи-
ята, инфекциозните болести, медицинската невробио-
логия и общественото здравеопазване. Медицинският 
център в Адаса има годишен бюджет от 30 млн. евро 
за научни дейности, както и Нобелови лауреати сред 
изследователите си. 

Университетът ни планира широко сътрудничест-
во в сферата на медицината и общественото здравео-
пазване с две академични организации от Колумбия: 
Фондацията на университетските здравни науки в 
Богота, основана през 1902 г. и обучила много от ръ-
ководните кадри в здравеопазването, и Колумбийския 
университет в гр. Нейва, стратегическия търговски 
център на Южна Колумбия. Страната е сред най-голе-
мите търговски партньори на ЕС в Латинска Америка. 

Академичното ръководство на МУ – Пловдив оце-
нява високо дадените възможности за мобилност по 
програма „Еразъм+“, които несъмнено ще обогатят 
знанията на участниците в проектите, ще създадат кон-
такти за научни изследвания и ще доведат до общи из-
следователски проекти и инициативи. Това е още един 
начин да се подпомогне кариерното развитие на пре-
подаватели и студенти и да се популяризира не само 
постигнатото от МУ – Пловдив, но и достиженията на 
българската наука.

ПЪРвА СРЕщА ПО ПРОЕКТ BIHSENA 
„ИЗгРАжДАНЕ НА МОСТ  

МЕжДУ ИНОвАцИИТЕ, ЗДРАвЕТО И 
ОбщЕСТвОТО“

Медицинският уни-
верситет – Пловдив бе-

ше домакин на първата 
работна среща по проект 
BIHSENA „Свързване 
на иновациите, здраве-
то и обществото чрез из-
граждане на образовател-
ния капацитет във висше-
то образование в съсед-
ните на Източна Европа 
страни“. Координатор на 
проекта е Университетът 
в Маастрихт, Холандия, 
партньори са универси-
тети и академични цен-
трове от Полша, Русия, 
Украйна, България (ПУ 
„П. Хилендарски“ и 
Медицинският универси-
тет в Пловдив). Общата 
стойност на проекта е 
865 437.00 €.

Работната среща се 
проведе на 22 юни в 
Аудиторния комплекс на 
университета с модера-
тор гл. ас. М. Казакова, дб 
от катедра „Медицинска 
биология“ на Факултета 
по медицина в МУ – 
Пловдив.

В срещата взеха учас-
тие представители на пет-

те държави от проекта. 
Презентации напра-

виха от Медицинския 
университет в Пловдив 
доц. Д. Димитрова – ръ-
ководител на катедра 
ЗМИЗОМ при ФОЗ и 

доц. Г. Иванов, както и 
представители на Холан-
дия, Русия и Украйна.

Обсъдиха се възмож-
ностите за колаборация 
между МУ – Пловдив и 
университетите, предста-
вени в проекта в сферата 
на програма „Еразъм+“, 
сключване на договор за 
мобилност и съвместно 
участие в проекти по раз-
личните проектни линии 
(Еразъм+, КД2, Хоризонт 
2020, COST и др.).

Доц. Д. Димитрова

КАК ПОМОгНАхМЕ НА АбИТУРИЕНТИ бЕЗ РОДИТЕЛИ
Медицинският колеж на 

МУ – Пловдив стана ини-
циатор на благотворителна 
кампания „Да помогнем на 
абитуриент“. През м. май 
бяха предоставени услуги в об-
ластта на медицинската коз-
метика на абитуриенти в не-
равностойно положение. 

Студенти на МК, които 
се обучават по специалността 
„Медицинска козметика“, из-
вършиха различни козметич-
ни процедури за зрелостници-
те. Тази година се включи-
ха три момичета от пре-
ходно селище към КСУ „Ол-

зацията е обречена.
Изтичането на мозъ-

ци към богатите страни 
е кардинален проблем за 
България. Така губим та-
ланти, средства, шанс за 
бъдеще и се увеличава за-
висимостта ни от по-сил-
ните. Загубата е много 
по-голяма, отколкото из-
глежда на пръв поглед.

Скъпи студенти, 
ако заминете на Запад, 
светлото бъдеще на 
Отечеството остава зад 
гърба ви. Средното арит-
метично от мрачно ми-
нало и светло бъдеще е 
сиво настояще. Особено 
ако си емигрант.

Колкото и клишира-
но да звучи, бъдещето ни 
зависи от нашите възгле-
ди. Успехите и неуспехи-
те в Университета са ре-
зултат от нашия начин на 
мислене. Задачата ми ка-
то ректор е да подхран-
вам надеждата за по-доб-
ро бъдеще. Защото без 
надежда няма разгръща-
не на потенциала, кой-
то носим, няма желание 
за работа, няма постиже-
ния. Тук сме, за да има 
бъдеще. Това е всичко.

Скъпи първокурс-
ници, приветствам Ви 
с „Добре дошли!“. Вие 
ставате част от меч-
тите и надеждите на 
Медицинския универси-
тет – Пловдив. Нека та-
зи учебна година да бъ-
де успешна, изпълнена с 
положителни емоции и 
за студентите, и за пре-
подавателите. Нека хора-
та станат по-добри и кръ-
вопролитията по света да 
спрат! На добър час!

га Скобелева“, на които бя-
ха извършени няколко козме-
тични процедури – почиства-
не на лице и вежди, маска на 
лице, рефлекторен масаж на 
горни крайници и др. Момиче-
тата бяха топло посрещна-

ти от студенти и от препо-
давателите от специалност-
та – Райна Петрова, Герга-
на Павлова и Пенка Круш-
кова, както и от г-жа Мария 
Божкова, ръководител на спе-
циалността и зам.-директор 
на Колежа. Тя запозна под-
робно момичетата с възмож-
ностите, които предлага Ко-
лежът за обучение в различни-
те медицински специалности, 
както и за перспективите за 
бъдеща реализация.

Надяваме се тази иници-
атива да се превърне в тра-
диция!

от стр. 1
УСПЕшНА НОвА 2016/2017 УчЕбНА гОДИНА!

ките си. Нека всяка сре-
ща, всяко преживяване и 
всеки човек, който дойде 
в живота ни, да бъде урок 
за нас, нещо, което да ни 
направи по-добри. Нека 
приемаме всеки следващ 
ден като продължение на 
предишния, като възмож-
ност да затвърдим и обо-
гатим това, което сме на-
учили вчера. И нека пре-
междията по пътя не ни 
спират. Не е загубил то-
зи, който е избрал да се 
поучи от грешката си и 
е приел неуспеха не като 
провал, а като урок.

Избирайки медици-
ната, ние добре осъзна-
ваме колко сложна и из-

искваща е тя – необхо-
дими са време, постоян-
ство и саможертва. Дори 
и след дипломиране един 
лекар не престава да раз-
вива и надгражда свои-
те знания и умения през 
цялата си кариера. Това 
не е просто професия, а 
призвание. Лекарят е от-
даден на медицината – 
едно изкуство, което взе-
ма изключително мно-
го, но ни дава най-важно-
то: способността да обле-
кчим нечия чужда болка и 
удовлетворението от фа-
кта, че макар и светът да 
е едно хаотично и безми-
лостно място, ние сме ус-
пели, дори малко, да по-
могнем на някого.
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ПРОф. Д-Р МОшОНОв – 25-ият Doctor HoNorIS cAuSA НА МУ – ПЛОвДИв
Нов етАП НА еДНо СтАро ПриятелСтво

В Археологическия 
музей на Пловдив се па-
зи мозайка от молитвена-
та зала на античната си-
нагога на древния Фили-
попол, изобразяваща два 
от най-древните еврейски 
символи – менората и бу-
кета от четири растения, 
наречен лулав. Послед-
ният символично пресъз-

Едно ново помагало, направено с про-
фесионализъм и любов, синтезирало опи-
та и знанията на научни ръководители и дъл-
гогодишни преподаватели в МУ – Пловдив с 
единствената цел да помогне на всички, кои-
то имат интереси в науката, по нелекия и не-
кратък път на научно търсене и израстване. 
А пътят към творчеството изисква умения за 
представяне на резултатите, за отстояване на 
позиция и съобразяване с градивната крити-
ка. Докторантурата трябва да възпитава в кре-
ативност и критическо мислене, но също и в 
етичност и приемственост. 

Пътеводителят за докторанти:
• съдържа материали в помощ на докто-

рантите от МУ – Пловдив;
• създаден е на базата на положените ос-

нови на първото подобно помагало, издадено 
през 2004 г.; 

• съдържа лекции от програмата на 
Докторантското училище;

ПЪТЕвОДИТЕЛ ЗА ДОКТОРАНТИ
под редакцията на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн и проф. д-р виктория Сарафян, дмн

дава многообразието на 
еврейския народ, нато-
варвайки с метафорично 
значение плодовете (като 
символ на труда и мате-
риалния свят) и цветове-
те (символ на духа и ин-
телекта) на различни рас-
тения. Палмовото дър-
во дава плодове, но няма 
уханни цветове, миртата е 
ароматна, но не дава пло-
дове, върбата е лишена и 
от двете, а лимонът дава 
плодове и благоухае, как-
то някои хора с труда и с 
интелекта си носят полза 
на цялото общество. 

В духа на древната 
символика, безспорно та-
кава изключителна лич-
ност е проф. д-р Джошуа 

Мошонов – 25-ият Doctor 
honoris causa на Меди-
цинския университет в 
Пловдив.

Професор д-р Джо-
шуа Мошонов е роден в 
Израел през 1951 г., пото-
мък на български пресел-
ници. От Йерусалимския 
дентален факултет тръгва 
завидната световна науч-

на кариера на преуспелия 
в Израел учен от българ-
ски произход, днес водещ 
международен експерт в 
областта на ендодонтия-
та. Научните му интере-
си и изследвания се фо-
кусират  върху приложе-
нието на новите техноло-
гии в денталната медици-
на като цяло и по-специ-
ално в ендодонтията, как-
то и приложението на ла-
зерите в денталната меди-
цина. Днес проф. д-р Мо-
шонов е всепризнат авто-
ритетен учен и светов-
ноизвестен специалист в 
областта на ендодонтия-
та и лазерните техноло-
гии в денталната медици-
на, преподавател в „Хада-

са“ – еврейския универси-
тет в Йерусалим, Израел. 

Проф. д-р Мошо-
нов е носител на някол-
ко престижни национал-
ни и международни на-
гради и отличия за заслу-
ги, бил е гост-преподава-
тел в различни универси-
тети в САЩ и Израел. От 
1998 г. до днес проф. д-р 
Джошуа Мошонов е реа-
лизирал повече от 30 лек-
ции и специализирани 
курсове в България, кое-
то е абсолютен рекорд 
за чуждестранен лектор! 
В ръководения от проф. 
Мошонов университет-
ски център за обучение 
по лазерна дентална ме-
дицина са сертифицира-
ни наши преподаватели, 
а програмата за факулта-
тивно обучение по лазер-
на дентална медицина във 
ФДМ – Пловдив е адап-
тирана по оригиналната 
програма на Факултета в 
Йерусалим, предоставена 
от проф. Мошонов, заед-
но с методически матери-
али и учебни помагала. 
Между двата университе-
та има договор за сътруд-
ничество, а от 2011 г. се 
осъществява интензивен 
обмен на преподаватели. 
През 2014 г. проф. д-р 
Мошонов е избран за по-
четен член на Българско-
то дентално лазерно об-
щество. Напълно заслу-
жени са номинацията и 
мотивите за удостояване 

на израелския учен с ви-
соката титла, които са ре-

зултат от дългогодишни-
те връзки и научно-прак-
тическото сътрудничест-
во между двата дентални 
факултета – на Пловдив и 
Йерусалим.

Ректорът на Меди-
цинския университет – 
Пловдив – чл.-кор. проф. 
д-р Стефан Костянев, 
връчи на проф. Мошо-
нов специално израбо-
тен диплом за „Doctor 
honoris causa“ на универ-
ситета. Тържественият 
академичен съвет се про-
веде на 19 май в „Аула 
Магна“ на ФДМ. Привет-
ствия към проф. д-р Мо-
шонов отправиха посла-
никът на Израел в Бъл-
гария – Нейно Превъзхо-
дителство Ирит Лилиан, 
и г-н Светлозар Калев – 
председател на органи-
зацията на евреите „Ша-
лом“ – Пловдив, кой-
то връчи 2 почетни зна-
ка за особени заслуги – 
на проф. д-р Мошонов 

и на ректора на универ-
ситета – чл.-кор. проф. 

д-р Стефан Костянев, ка-
то признание за приноса 
им в българо-израелското 
сътрудничество.

Професор д-р Мошо-
нов прие като чест и от-
говорност титла „доктор 
хонорис кауза“ на МУ – 
Пловдив. Публичната 
лекция на професора на 
тема: „Използването на 
конично-лъчева компю-
търна томография като 
диагностично средство 
в съвременната дентална 
медицина“ беше своеоб-
разна награда за всички, 
дошли да получат нови 
знания в преливащата от 
колеги аудитория.

В рамките на Тър-
жествения академичен 
съвет официално полу-
чиха дипломите си за но-
ви академични длъжнос-
ти 5 професори, 8 доцен-
ти и 15 с образователната 
и научна степен „доктор“.

Доц. д-р Г. Томов, ФДМ

• представя основни принципи на научна-
та работа и е ценно ръководство за докторан-
ти от всички специалности и докторски про-
грами;

• предлага решения и съвети от утвърде-
ни изследователи и доказали се професиона-
листи.

Авторите на този пътеводител са убедени, 
че високото качество е винаги резултат от ин-
телигентни усилия. 

Вашият интелект, подкрепен от техния оп-
ит, неминуемо ще доведе до качествено из-
растване в науката – както на Вас самите, така 
и на академичния състав на Медицинския уни-
верситет – Пловдив.

Вие сега сте в началото на пътя към твор-
чеството, но истинското удовлетворение ид-
ва, когато реално тръгнете по него. Желаем 
Ви успех!

Пътеводителят за докторанти може да на-
мерите в книжарницата на МУ – Пловдив.

Проф. д-р Джошуа Мошонов

Н. Пр. ирит лилиан – посланик на израел
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Продължение от бр. 17

Доц. Калева: Проф. 
Миленков, има ли сред Ваши-
те преподаватели човек, когото 
толкова много да сте харесали, 
че това да е мотивирало избора 
Ви на специалност?

Проф. Миленков: Аз 
съм от първия випуск на 
нашия университет и мога 
да кажа, че имахме твърде 
голям късмет: великолеп-
ни преподаватели, високо-
квалифицирани. И досега 
си спомням първата лек-
ция, която съм чул в уни-
верситета от преподавате-
ля Радой Попиванов, по-
късно академик. Той има-
ше изключително висок 
научен стил и великолепен 
език. Какво да кажа за пре-
подаватели като проф. Ан-
дреев, проф. Червенаков, 
проф. Чолаков? Не мога 
да изброя всички, но пак 
повтарям – всички бяха на 
много високо ниво. Благо-
дарен съм на моята среща 
с проф. Проданов, при ко-
гото започнах да се уча на 
патология. Решаващ да ос-
тана в катедрата беше фак-
тът, че проф. Проданов 
беше изключителен човек. 
Човекът, ученият, препода-
вателят – неговото внима-
ние, отношение към всич-
ки, неговата готовност да 
ни помага винаги, за да се 
подготвим като добри па-
толози и преподаватели. 
Това реши моята съдба да 
стана патолог.

Доц. Калева: Сега ис-
кам да се обърна към най-мла-
дия гост на нашето събиране –  
единодушния избор на студен-
тите по стоматология. И аз 
съм убедена, че този избор не е 
само заради физическата кра-
сота на доц. Манчорова. Ис-
кам да Ви попитам на какво 
Вие бихте искали да научите 
Вашите студенти и да ни раз-
кажете с няколко думи за нова-
та си книга.

Доц. Манчорова: Аз 
съм убедена, че всеки из-
глежда точно така, както 
се чувства. Така че в тази 
зала виждам само красиви 
лица, красиви хора. Искам 
да науча моите студенти на 
честност и да работят вър-
ху човешките си ценности. 
Професионализма го има 
само тогава, когато е ог-
ледало на човешките цен-
ности. А сега за новата ми 
книга. Преди три години 
се срещнах с нови деца – 
випуск 2016-та. Имах една 
енергийна среща с тях, коя-
то в тези три години се раз-

гърна, и аз усетих, че ново-
то поколение, нет поко-
лението, дигиталните де-
ца, са в нашия универси-
тет, те са с нас и са много 
различни. Те носят нови 
послания и контактът с тях 
ми донесе изключително 
удовлетворение и търсе-
не: какви са, защо са, каква 
е тяхната мисия, какво ис-
кат да ни кажат, как да про-
меним света заедно с тях; и 
така открих поколенията, 
конфликтите между поко-
ленията. Започнах да се за-
нимавам с паметовите ве-
риги. Как да направим обу-
чението в нашия универ-
ситет по-качествено. Уни-

верситетът не са аудито-
риите или преподаватели-
те. Университетът са сту-
дентите. Не съм чула уни-
верситет да бъде закрит, 
защото няма преподавате-
ли или аудитории, а защо-
то няма студенти. Студен-
тите са живият универси-
тет и ние трябва да се на-
учим да ги виждаме, да ги 
разпознаваме. Те са нови, 
защото са експеримента-
тори, защото са амбици-
озни, многофункционал-
ни, високотехнологични, 
работят екипно, имат буд-
но гражданско съзнание. 
В ценностите си те се до-
ближават до онези, кои-
то са родени през 1923 – 
1943 година, мълчаливо-
то поколение. Всъщност 
те приемат ценностите на 
неактивните от „мълчали-
вото поколение“. В книга-
та си съм разгърнала мно-
го от тези мисли и знам, че 
те ще ви заинтригуват. Мо-
ето послание за общуване-
то с младите: те са тук и ние 
сме тук и трябва като екип, 
като едно цяло да се допъл-
ваме и да въведем техноло-
гиите, защото на студенти-
те им е скучно. Обвинява-
ме ги в дефицит на вни-
мание, но това всъщност е 
избор да не проявяват вни-
мание. Не че не могат – те 
не искат. Трябва да напра-
вим електронен универси-
тет, електроннообучител-

на среда, да бъдем част от 
интерактивността, от диги-
талното. Това е нашата ми-
сия. Аз съм убедена, че ще 
я постигнем. В контекста 
на микрокосмоса вие пред-
ставяте ли си как може да 
бъде научена една микро-
биология? Ако има игра, в 
която има ферма за микро-
би, и ние започнем да си ги 
отглеждаме, това е част от 
тяхното мислене и можем 
да ги изпратим на някой 
друг, за да ги нахрани, или 
пък да се справи с някакъв 
друг проблем. Представете 
си, ако имаме триизмерна 
симулация, в която слагаме 
едни очила и попадаме във 

виртуалния свят преди го-
дини, и сядаме пред микро-
скопа в тялото на Пастьор 
или на Роберт Кох и всъщ-
ност откриваме приключе-
нието да разберем тези ми-
кроорганизми… Има мно-
го неща, които могат да бъ-
дат направени, и те са на-
правени в света, просто 
трябва да ги приемем, да ги 
поканим при нас и мисля, 
че нещата ще се получат.

Доц. Калева: Благода-
ря за хубавите идеи. Затова 
трябва да има приемственост 
и смяна на поколенията. Вие, 
д-р Стоянова, как успявате да 
мотивирате студентите си да 
станат Ваши последователи в 
най-трудната специалност – 
педиатрията.

Д-р Стоянова: Не 
знам, може би те правят са-
ми своя избор. Единстве-
ното, което казвам, е че 
педиатрията запазва един 
доста широк общомеди-
цински поглед на лекаря. 
Може би личният пример, 
може би интересът. Това 
да сложиш диагноза, да от-
криеш диагноза, да видиш 
патогенетичните връзки, а 
след това и да излекуваш – 
това е едно невероятно 
чувство за клинициста. Бе-
ше ми мъчно, че моят син 
не стана клиницист, имаше 
хубаво клинично мислене, 
но пък той е щастлив със 
своята специалност. Меди-
цината е прекрасна, защо-

то всеки може да намери 
своето място в нея. И ко-
гато я обичаш, няма друго 
по-хубаво нещо. 

Доц. Калева: Благода-
ря. Да попитам проф. Милен-
ков: смятате ли, че винаги пъл-
ните отличници стават най-
добрите лекари? Има ли Ва-
ши бивши ученици, с които да 
се гордеете?

Проф. Миленков: Ра-
ботил съм с много кадър-
ни млади хора. Има и таки-
ва, от които и сега изпит-
вам радост, че съм ги обу-
чавал. Бих посочил за при-
мер проф. Грудева. С голя-
мо удоволствие казвам, че 
съм работил с доц. Ана-
ви. Ние станахме, бих ка-
зал, приятели. Аз не живея 
с мисълта, че той има тези 
качества, защото се е срещ-
нал с мен, но може би с не-
що съм допринесъл и аз.  

Доц. Калева: Сигурно е 
много трудно човек да съчета-
ва работата си като лекар, ка-
то научен работник, преподава-
тел, като заместник-ректор. 
Кажете, проф. Мурджева, как 
съчетавате всичко това?  

Проф. Мурджева: 
Нямам рецепта. Замест-
ник-ректорството може би 
ми дойде малко в повече. 
То не е било планирано, 
желано или толкова меч-
тано. Направих го, защо-
то ми беше предложено и 
защото се оказа, че работя 
в един страхотен екип. За-
това приех и втория ман-
дат. Ако има рецепта, то е 
в приоритизиране на дей-
ностите. Нямам самочувст-
вието, че това, което пра-
вя и като преподавател, и 

като лекар, и като замест-
ник-ректор, го върша пер-
фектно, но се опитвам да 
се справя с предизвикател-
ствата. Най-големият при-
оритет в живота ми, кой-
то през последните годи-
ни много силно осъзнавам, 
е това, че съм майка. Пър-
вите ми грижи са свърза-
ни с това: какво става с де-
тето ми. Признавам го и 
не се срамувам да го кажа. 
Всичко останало се нареж-
да, но то се нарежда, защо-
то има екипност. Благода-

ря на колегите си от кате-
драта и лабораторията, за-
щото там нещата вървят и 
те поеха голяма част от на-
товарването. 

Доц. Калева: Един съв-
сем кратък въпрос. Ако Вие 
бях те министър, какво щяхте 
да направите?

Д-р Стоянова: Аз съм 
клиницист. Искам да леку-
вам болния от това, от кое-
то е болен. Бих премахна-
ла клиничните пътеки. То-
ва е някакъв ад. Искам като 
лекар да не лъжа, да пиша 
само това, което е истина-
та, това може да стане само 
ако отпаднат тези пътеки.

Проф. Миленков: 
Спомням си една статия в 
западногерманско издание, 
преди обединението на 
Германия, от специалист 
в областта на здравеопаз-
ването, в която категорич-
но пише: „В България има 
чудесна система на здра-
веопазването. Не я пипай-
те!“ За реформа се говори, 
но ми кажете в този дваде-
сет и пет годишен период 
има ли министър, който да 
е специалист в организа-
цията на здравеопазването. 
Реформата се започна със 
стоматолог. Пороците се 
заложиха още тогава. Ед-
на ендокриноложка беше 
намерена на някакъв кръс-
топът и я назначиха за ми-
нистър. На този изключи-
телно сериозен въпрос се 
гледа много несериозно. 

Проф. Кавлаков: Как 
да ви кажа? Най-необхо-
димото е да освободят ви-
сшите училища, медицин-
ските университети от тър-

говския закон. Мисля, че на 
тези места правилата тряб-
ва да бъдат други, а не пра-
вилата на търговския за-
кон. Там, където има па-
ри, винаги има един голям 
риск за влошаване на мора-
ла. За мен университетът е 
храм. Лекарите и учители-
те са изпратени от бога ка-
то свещеници на земята. 
Лекарят не е търговец. На-
шият труд трябва да бъде 
оценен достойно, за да мо-
же да принадлежим на хо-
рата.
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На 30.09.2016 г. в по-
редната Нощ на учените 
в Медицинския универ-
ситет – Пловдив фоку-
сът ще бъде върху меди-
цинската традиция в ре-
гиона на Пловдив от ан-
тичността до среднове-
ковието. Очакват се лек-
ции на изследователи ме-
дици и археолози, които 
на български и английски 

Южнобългарското 
дружество по инфекци-
озни болести, епидеми-
ология и паразитология 
/ЮБДИБЕП/ отбеля-
за 10-годишен юбилей 
от основаването си с ор-
ганизирания пореден ІV 
национален научен сим-
позиум. 

МУ – Пловдив е съор-
ганизатор на всички про-
ведени досега национал-
ни симпозиуми по екзо-
тични инфекциозни и пара-
зитни болести, СПИН и ко-
инфекци и активно подкре-
пя инициативите на науч-
ното дружество.

Тази година ІV нацио-
нален научен симпозиум 
„Екзотични инфекциозни и 
паразитни болести, СПИН 
и ко-инфекции“ се проведе 
от 3 до 5 юни в рехаби-
литационната учебна база 
на МУ – Пловдив в мест-
ността Цигов чарк. Над 
60 учени от медицински-
те университети в страна-
та, ВМА, Националния 
център по заразни и па-
разитни болести и лека-
ри от МБАЛ Сливен, Ха-
сково, Кърджали, Пазар-
джик, Перник, Благоев-
град, Перник и РЗИ – ин-
фекционисти, микробио-
лози, епидемиолози, па-
разитолози, вирусолози, 

МЕДИцИНСКИЯТ УНИвЕРСИТЕТ – ПЛОвДИв – СЪОРгАНИЗАТОР НА ІV НАцИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ  
ПО ЕКЗОТИчНИ ИНфЕКцИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ бОЛЕСТИ, HIV/AIDS И КО-ИНфЕКцИИ

биолози и други специа-
листи присъстваха на ин-
тердисциплинарния нау-
чен форум. Приятна из-
ненада бе чуждестран-
ното участие с фирмена 
презентация от страна на 
д-р Елз Холандерс, мд – 
медицински директор на 
GSK, която представи ин-
тересен доклад, посветен 
на антиретровирусната 
терапия, присъединявай-
ки се към идейната линия 
на симпозиума. 

Тематично симпози-
умът е уникален за ме-
дицинската ни общест-
веност. Миграционните 
процеси направиха акту-
ални за региона нетипич-
ни за нашите географски 
ширини заразни боле-
сти. В този контекст, ин-
тердисциплинарният ха-
рактер на научния форум 

се открояваше с предста-
вените проблеми от кли-
ничната инфектология. 
Нарастващият интерес по 
актуалната понастоящем 
тематика привлича воде-
щи наши специалисти от 
академичната общност. 
В четири научни заседа-
ния бяха изнесени 35 на-
учни доклада и съобще-
ния. Пет от деветте спон-
сориращи наши и чуж-
дестранни фармацевтич-
ни фирми показаха в са-

телитни симпозиуми но-
ви препарати и терапев-
тични подходи в съвре-
менната инфектология.

Представените докла-
ди третираха клинико-ди-
агностични и профилак-
тични аспекти на ООИ - 
особено опасни инфек-
ции (бруцелоза, туларе-
мия, жълта треска, денга 

и др. флави-вирусни ин-
фекции), ку-треска, ново-
появилата се треска Зика, 
норо-вирусни инфекции, 
коремен тиф, хепатит С 
и Е, тропическа мала-
рия, кожна лайшманиоза, 
криптоспоридиоза, синд-
ром на кожна мигрираща 
ларва, ехинококоза, три-
хинелоза. Натрупаните 
практически клинико-те-
рапевтични наблюдения 
в отделенията по ХИВ/
СПИН и съпровождащи 
синдрома ко-инфекции 
бяха споделени в серия 
презентации с привли-
чащи вниманието данни 
с особено висока научна 
стойност. 

Председателят на дру-
жеството и ръководител 
на КИБПТМ – проф. д-р 
Мариана Стойчева, дмн, 
в своя откриващ доклад 
поздрави водещите спе-
циалисти – гости на съ-
битието, както и фар-
мацевтичните фирми – 
спонсори на симпозиума, 
и обстойно представи 
10-годишната активност 
на ЮБДИБЕП за орга-
низирането на регуляр-
ни научни форуми в об-
ластта на клиничната ин-
фектология: Национален 
симпозиум по вирусен хе-
патит А (2007); национал-

ни конференции – „Ин-
фекции на ЦНС“ (2010), 
„Ваксино-предотврати-
ми инфекциозни боле-
сти“ (2011); национални-
те симпозиуми „Екзотич-
ни инфекциозни и пара-
зитни болести, СПИН и 
ко-инфекции“ – ежегод-
но от 2013 г. Научните 
доклади от проведените 
форуми са издадени са-
мостоятелно и в електро-
нен вид. 

Симпозиумът бе за-
крит с общо становище 
за необходимостта от раз-
ширяване на общите по-
знания на медицинска-
та общественост по раз-
пространяващите се но-
вовъзникнали и екзотич-
ни инфекциозни и пара-
зитни заболявания. В ус-
ловията на глобализи-
ращия се свят, паралел-
но с настъпващите кли-
матични промени, масо-
ви миграционни процеси 
и опасността от застра-
шителни природни бед-
ствия ежегодното про-
веждане на подобна на-
учна среща остава при-
оритетна планова задача 
на ЮБДИБЕП и за след-
ващите години! 
Доц. д-р Димитър Вучев, дм,
катедра „Инфекциозни боле-

сти и паразитология“ 

Председателят на ЮБДиБеП – проф. М. Стойчева, дмн 
(в центъра) и участници в симпозиума

НОщ НА УчЕНИТЕ 2016
език ще представят инте-
ресни щрихи от истори-
ята на медицината в пло-
вдивските земи. Те ще бъ-
дат онагледени с изложба 
от артефакти, свързани с 
медицинската практика, 
и доказателства за пале-
опатологията на древни-
те хора. Интерактивен ку-
из с участието на студен-
ти по медицина, дентал-

на медицина и фармация 
ще привлече отново тра-
диционно най-много зри-
тели. Отборът победител 
ще спечели участие в ар-
хеологическа експедиция. 
За празничното настрое-
ние ще допринесат музи-
калните и танцовите из-
пълнения на студенти и 
преподаватели. Всички 
очакват с нетърпение и 
международния кулина-
рен базар, на който с бла-
готворителна цел в под-
крепа на археологически-
те изследвания в Пловдив 
ще бъдат представени яс-
тия от различни нацио-
нални кухни.

И тази година Нощта 
на учените в МУ – 
Пловдив ще бъде вълну-
ваща, нестандартна, твор-
ческа и вдъхновяваща.
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ПУбЛИчНА ЗАщИТА НА НАУчНИ ОбЗОРИ  
ОТ СТУДЕНТИТЕ в МУ – ПЛОвДИв

Невероятни студенти! впечатляващи презентации! вдъхновяващо тържество!
Превърналата се в 

традиция публична за-
щита на научни обзори 
тази година събра всич-
ки, които имат интерес 
към традиционното и не-

Може да се насладите на самите презентации на:
www.medbiology.meduniversity-plovdiv.bg/публични-
презентации-на-научни-обзор-2/

ПРОМОцИЯТА НА ДИПЛОМАНТИТЕ  
ОТ фАКУЛТЕТА ПО ОбщЕСТвЕНО  

ЗДРАвЕ НА МУ – ПЛОвДИв
С тържествена промо-

ция на 17 юни Факулте-
тът по обществено здраве 
на МУ – Пловдив изпра-
ти своите 137 дипломан-
ти – магистри и бакала-
ври от випуск 2016 на три 
специалности: „Общест-
вено здраве и здравен ме-
ниджмънт”, „Управление 
на здравните грижи” и 
„Управление на медико-
социалните дейности и 
обществено здраве“. Ма-
кар и „най-млад“ в уни-
верситетската академична 
структура за своите 7 го-
дини Факултетът по об-
ществено здраве на МУ – 

ЗАЕДНО УСПЯхМЕ ДА ПОМОгНЕМ НА ТЕДИ!
Всички вече знаем за 24-годишната Теодора Таке-

ва, която през 2008 г. получава страшната диагноза си-
новиален сарком. Момичето дълги години се бори с 
болестта и мотивирана от личното си преживяване, 
решава да стане добър лекар и да помага на хората. 
За съжаление, въпреки операциите и химиотерапията, 
през април 2016 г., когато тя е студентка по медицина в 
5-ти курс, ѝ откриват три нови тумора. Теди заминава 
за Турция на скъпоструващо лъчелечение, след което 
за операция бяха нужни още 20 000 лв. 

Състудентите на Теди заедно със Студентския съ-
вет на МУ – Пловдив, Българската асоциация на сту-
дентите по дентална медицина, Асоциацията на сту-
дентите медици – Пловдив и Асоциацията на студен-
тите по фармация в България сами подемат благот-
ворителна кампания „Да върнем усмивката на Теди!“. 
Част от тази кампания беше и благотворителният кон-
церт „Заедно за Теди“, който се състоя в МУ – Плов-
див на 18 май. Залата беше препълнена от хора, кои-
то искаха да дадат своята подкрепа на момичето. Мно-
го преподаватели изразиха съпричастност с дарения и 
с присъствието си на концерта.

В благотворителния концерт взеха участие трио 
„Сопрано“, Орлин Павлов, NoName, Госпъл хора, 
гайдарите от оркестър „Родопчани“ и танцовият ан-
самбъл „Медик“. Водещите – Ивайло Георгиев и Сил-

вия Мазева, бяха изготви-
ли сами сценария. Топли 
и непринудени думи на 
подкрепа за Теди се реду-
ваха с въздействащи сти-
хотворения за приятел-
ството и силата на любо-
вта, за живота и силата на 
мечтите.

Освен този концерт 
студентите организираха 
и благотворителен фут-
болен мач в подкрепа на 
Теди. Събраните средства /20 457 лв./ се оказаха дос-
татъчни за операцията на Теди. Близките на Теди са 
благодарни на всички, които са ѝ помогнали в труд-
ния момент.

Самата Теди написа във фейсбук: „Още не мога да 
осъз ная това, което се случва... Не мога да намеря думи, с кои-
то да изразя това, което чувствам… БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА 
ВСИЧКО!“

Ректорът на МУ – Пловдив – чл.-кор. проф. д-р 
Костянев, изрази своята подкрепа и развълнувано при-
ветства студентите за тяхната инициатива: „Вие направи-
хте всичко възможно, за да върнете усмивката на Теди. Гордея 
се с Вас!“ бяха похвалните думи на ректора.

традиционното в меди-
цинската биология. Осем 
студенти презентираха 
обзорите си по актуални 
медико-биологични те-
ми. Избраните презента-
ции бяха класирани сред 
общо над 20 участващи 
студенти първокурсници. 
Новост сега беше участи-
ето на англоезични сту-
денти от специалностите 
„Медицина“ и „Дентална 
медицина“. 

Студентите разрабо-
тиха есета, които бяха се-
лектирани от научно жу-
ри от преподаватели в ка-
тедра „Медицинска био-
логия“. Всички участни-
ци разполагаха с 5 мину-
ти, за да представят свои-
те разработки и да отго-

варят на въпроси от пуб-
ликата. Ето част от те-
мите, които студенти-
те представиха на бъл-
гарски и английски език: 
„Моногамия или полига-

мия – изборът на еволюция-
та“, „Мутациите – необхо-
димото зло“, „Шимпанзета 
и хора – 1% разлика. Къде 
точно е тя?“, „Стволовите 
клетки – големите очаква-
ния“, „Свободни кислород-
ни радикали – токсини или 
сигнали“. Провокативните 
заглавия бяха умело под-
брани, така че предизви-
каха разгорещени дебати 
и аргументирани защити. 

Публичната защита 
на научни обзори тради-
ционно се радва на ши-
рок интерес и има свои-
те фенове сред ученици-
те от елитните пловдив-
ски училища. Тази фор-

ма е утвърден начин за 
привличане на интереса 
на средношколците и бъ-
дещи кандидат-студенти 
към необятния свят на би-
ологията и медицината. 
Любопитен факт е, че ня-
кои от участниците през 
тази година са получили 
своето вдъхновение и са 
направили своя избор на 
професия, благодарение 
на видяното на минало-
годишни презентации. Те 
са вече първокурсници в 
МУ – Пловдив и от слу-
шатели в академичната 
аудитория днес те са ве-
че презентатори и главни 
действащи лица от сту-
дентската катедра. 

Инициаторите на та-
зи нетрадиционна фор-
ма за изява на студенти-
те – преподавателите от 
Катедрата по медицин-
ска биология, са нова-
тори в обучението, кои-
то с креативност и енту-
сиазъм привличат сту-
дентите и допринасят за 
превръщането на МУ – 
Пловдив в желано мяс-
то за обучение. Тази го-
дина Медицинският уни-
верситет – Пловдив обу-
чава над 5000 студенти от 
41 страни. 

Пловдив вече е подготвил 
над 1100 специалисти.

„Нашата мисия за съз-
даване на отлично подготве-
ни специалисти в сферата на 
общественото здраве, здравни-
те грижи и здравния менидж-
мънт е принос за здравната 

система на страната. На-
шите дипломанти могат да 
участват активно в създава-
не и развитие на национална 
здравна политика и на здра-
вен бизнес, ориентирани към 
здравните потребности на 
обществото и не на последно 
място – в здравен менидж-
мънт, който да е реален ин-
струмент за осъществяване-
то на обществено ориентира-
на и модерна здравна полити-
ка. Считаме, че успешно из-
пълняваме тази мисия като 
подготвяме бъдещите високо 
компетентни медицински ка-
дри. Достатъчно красноречив 
е средният успех на випуска – 

мн. добър – 5.31, а отлични-
ците са над 50% от завърш-
ващите.“ – каза деканът на 
ФОЗ – Пловдив, проф. 
д-р Румен Стефанов, дм.

С отличен успех са 11 
дипломанти, които полу-
чиха индивидуално гра-
виран плакет „Награда на 
Ректора“. С успех над 5,50 
са 72 дипломанти.

Гости на тържествена-
та церемония бяха: Г. Пи-
лев – зам. областен упра-
вител, д-р Маджаров – ди-
ректор на УМБАЛ „Пъл-
мед“, представители на 
съсловни организации и 
лечебни заведения, акаде-
мичното ръководство на 
МУ – Пловдив, препода-
ватели, родители и др.

Проф. д-р Мария Ку-
клева, дмн – зам.-рек-
тор по учебната дейност, 
поздрави дипломантите 
от името на академично-
то ръководство.

На всички дипломан-
ти – НА ДОБЪР ЧАС!

Бъдете достойни про-
дължители на мисията на 
Медицинския универси-
тет – Пловдив.

Бъдете винаги посве-
тени на хуманността!
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ПРОф. Д-Р ИвАН ДЕчЕв И РОЗАЛИЯ АЛЕКСАНДРОвА ЗА вТОРОТО ИЗДАНИЕ НА 
МЕжДУНАРОДНИЯ фЕСТИвАЛ НА ПОЕЗИЯТА „ДУхОвНОСТ бЕЗ гРАНИцИ“, МАй 2016

интервю на Нели Бистрашка за БНр 
Н. бистрашка: Добре 

дошли в студиото на БНР 
казвам на проф. д-р Иван 
Дечев, директор на Депар-
тамента по езиково и специа-
лизирано обучение към Меди-
цинския университет в Плов-
див, и Розалия Александро-
ва – преподавателка по бъл-
гарски език и поетеса. Но вед-
нага уточнявам, че проф. Де-
чев не преподава български 
език на чужденци. Той е хи-
рург и уролог. И аз съм много 
благодарна, че той е в студио-
то, защото е един много зает 
човек. Освен с клинична рабо-
та – операции по няколко ча-
са на ден, проф. Дечев намира 
време да учи своите студенти, 
да им преподава. Занимава се 
усилено и с научна работа и 
отгоре на всичко това е и ди-
ректор на ДЕСО. Надявам 
се, това е балансът, проф. Де-
чев. Сигурно на този пост на-
мирате спокойствието от ця-
лата тази динамика?

Проф. д-р Ив. Де-
чев: Напълно съм съгла-
сен с Вашата квалифика-
ция. Действително, след 
напрегнатото ми ежедне-
вие в клиниката по уроло-
гия на УМБАЛ „Св. Геор-
ги“ и катедрата по уроло-
гия и обща медицина към 
МУ – Пловдив, аз прие-
мам задълженията си ка-
то директор на ДЕСО с 
удоволствие, тъй като по-
падам в съвсем друга сре-
да, различен тип на об-
щуване, което е много ин-
тересно, обогатяващо и в 
известен смисъл релакси-
ращо. В ДЕСО има мно-
го интересни и талантли-
ви преподаватели, така че 
общуването с тях е истин-
ско удоволствие за мен и 
донякъде духовно богат-
ство, защото освен в чис-
то професионален план 
аз трупам и култура. Слу-
жебно.

Н. бистрашка: В на-
шия предварителен разго-
вор Вие ми казахте, че сте 
щастлив, първо защото жи-
вотът Ви е минал по-голя-
ма част в Медицинския уни-
верситет в Пловдив. Имате 
удоволствието да се срещнете 
със студенти, за които каза-
хте: „Цветът е при нас“. И 
щастие е да учите тези хора, 
които утре ще заемат ваши-
те места. Какво по-добро от 

това – учениците да станат 
по-добри от учителите.

Проф. д-р Ив. Де-
чев: Това може да бъ-
де най-доброто пожела-
ние – учениците да над-
минат своите учители. 
И аз се чувствам много 
щастлив и много горд, че 
съм завършил пловдив-
ския медицински универ-
ситет и от началото и до 
момента моята профе-
сионална кариера преми-
нава тук. Това е един от 
медицинските универси-
тети в страната с най-ви-
сок национален рейтинг 
и много висок междуна-
роден престиж. Ето защо 
крепостта МУ се преодо-
лява доста трудно, напли-
вът на студенти е много 
голям. За безспорния ав-
торитет на нашия универ-
ситет говори и засилени-
ят интерес и внушител-
ният брой чуждестранни 
студенти, които се обуча-
ват при нас.

Нели бистрашка: 
Формулата е много важна – 
трудно се влиза и още по-
трудно се излиза.

Проф. д-р Ив. Де-
чев: Да, такава е реалнос-
тта. Тези студенти, които 
вече са преодолели пре-
пятствието и успешно са 
влезли в нашата алма ма-
тер, имат навика за чете-
не, който се поддържа 
през цялото време на тя-
хно обучение. Нека не за-
бравяме, че нашите сту-
денти са елитни студен-
ти, обучавани от елитни 
преподаватели. 

Н. бистрашка: Ако 
погледнем от друга страна – 
и Вашите студенти, и Ва-
шите колеги преподаватели, 
имат и други интереси. Кол-
кото и да е сложна медицина-
та, колкото и да се учи цял 
живот. Защото това е нау-
ка, която цял живот се раз-
вива. Но Вие сте от хората,  
които имате безкрайно мно-
го интереси и затова може би 
Международният фестивал 
на поезията се казва „Духов-
ност без граници“. И поздрав-
ления, че Вие сте човекът, 
който подкрепихте второто 
издание на този фестивал. 
И, разбира се, и ректорът 
на Университета – чл.-кор. 
проф. д-р Стефан Костянев. 

Проф. д-р Ив. Де-
чев: За мене е удоволст-
вие и привилегия да ръ-
ководя този културен 
проект, да се продължи 
и обогати традицията с 
ново съдържание. Ес-
тествено, под егидата на 
МУ – Пловдив и с лич-
ното съдействие на рек-
тора – чл.-кор. проф. д-р 
Стефан Костянев, а също 
така и на зам.-ректора по 
МСПД – проф. д-р Ма-
риана Мурджева, за кое-
то им благодаря. За щас-
тие, нашият ректор е ед-
на много богата личност. 
Освен лекар, преподава-
тел и изследовател, той 
има и много странични 
интереси, например към 
поезията и музиката. Та-
ка че ми се иска да разчу-
пим погрешно битуващо-
то твърдение, че лекарите 
по принцип са скучни хо-
ра. Много от тях имат раз-
ностранни интереси из-
вън преките си служебни 
задължения: има известни 
лекари музиканти, худож-
ници, поети, спортисти и 
др. Ние обичаме да каз-
ваме, че времето не сти-
га, но при добра органи-
зация времето винаги мо-
же да стигне. 

Н. бистрашка: Всъщ-
ност Вие го доказахте сега с 
четиридневната програма на 
Международния фестивал на 
поезията и гостите, които се 
очаква да пристигнат от Ан-
глия, Латвия, Полша, Маке-
дония. Миналата година бяха 
тук само част от тях. Та-
зи година идват отново, кое-
то показва, че много им ха-
ресват Пловдив и България. 

Р. Александрова: 
Когато си тръгваха, си по-
желаха да се върнат през 
тази година. А и те пър-
ви кръстиха нашата пое-
тична среща през 2015 г. 
фестивал. И през та-
зи година ръководство-
то на Университета и на 
първо място – проф. Де-
чев, приеха това публич-
но име.

Н. бистрашка: Фес-
тивалът беше част от про-
грамата на 70-ия рожден ден 
на Университета. И тогава 
стана ясно какво е постигнал 
той за 70 години. Но прави 
чест на Вашия университет, 

че продължихте този про-
ект, вече фестивал, в по-го-
лям формат.

Р. Александрова: 
Права сте. Това е качест-
вен скок в подготовката 
ни. Ще посрещнем пове-
че гости. А и имаме пове-
че ангажименти към хо-
рата, които пишат в Ме-
дицинския университет, в 
Пловдив и страната. Ос-
вен това контактуваме и с 
други подобни фестива-
ли в България и чужбина. 

Н. бистрашка: Кога-
то правихте селекцията за 
алманаха, издавате и поети-
чен алманах, поканихте 30 
автори, нали?

Р. Александрова: 36 
автори, десет от които 
от чужбина, а останали-
те – предимно автори от 
Пловдив. Има, разбира 
се, и не малко автори от 
МУ – Пловдив. Бих отбе-
лязала специално нашия 
талантлив ректор – чл.-
кор. проф. д-р Стефан 
Костянев, както и една 
друга лекарка – проф. д-р 
Мария Панчовска, която 
също пише много добра 
поезия. 

Н. бистрашка: Като 
поетеса, която има вече ня-
колко поетични книги, бяхте 
ли изненадана от текстове-
те, които издадохте?

Р. Александрова: 
Определено поетите от 
България, а и тези от чуж-
бина, чиито стихове ние 
превеждаме специално за 
алманаха, показват едно 
духовно израстване, ед-
но истинско духовно от-
ношение към проблеми-
те в България и по света. 
Много и само качествена 
поезия влезе в нашия ал-
манах. 

Н. бистрашка: И 
друг път сме говорили с Вас за 
поезия. Възможно ли е тя да 
бъде написана от всичко?

Р. Александрова: 
Няма нужда всичко да се 
пише. По-скоро всичко 
е вътре в поезията, макар 
че думите не трябва да са 
много. И всъщност това е 
идеята на моята любима 
квантова поезия. Докол-
кото схващам, повечето 
поети се насочват натам. 
Повече дълбочина, по-
голямо чувство и по-мал-

ко думи. Това е новият на-
чин на писане, новото от-
ношение, новите вибра-
ции в света и Вселената.

Проф. д-р Ив. Де-
чев: Да се излее душа-
та с думи – това е безспо-
рен талант. В алманаха е 
включена много интерес-
на, приятна, привлекател-
на, прочувствена поезия. 
И в подкрепа на идеята на 
Розалия, смятам, че пое-
зията трябва да бъде крат-
ка, а когато думите не сти-
гат, започва музиката. 

Р. Александрова: 
Проф. Дечев е поет по 
душа.

Проф. д-р Ив. Де-
чев: Никога не съм пи-
сал, но харесвам и чета 
поезия. Имам потребност 
да пиша други неща. 

Н. бистрашка: Науч-
ната Ви работа, нали? Гор-
деете ли се, проф. Дечев, като 
ръководител на този фести-
вал, програмата и неговото 
провеждане, че всичко се случ-
ва точно във Вашето звено?

Проф. д-р Ив. Де-
чев: Когато кандидат-
ствах за поста директор 
на ДЕСО, в приветстви-
ето си към Общото съ-
брание ректорът каза, че 
Департаментът трябва да 
бъде културният институт 
на Университета. А защо 
не и на родния Пловдив, 
региона и страната. Та-
ка че съм горд и удовлет-
ворен, че се продължава 
традицията този фести-
вал да се провежда еже-
годно. Сериозното меж-
дународно присъствие 
показва интереса към не-
го, значимостта и необхо-
димостта от провеждане-
то му.

Н. бистрашка: Се-
га сме 2016 г. Но знаете, че 
през 2019 г. Пловдив е Евро-
пейска столица на култура-
та. Мислите ли, че дотогава 
ще имате сили, възможности 
и желание да се включите в 
този празник?

Проф. д-р Ив. Де-
чев: Да, ние вече сме на-
трупали богат опит. Оп-
ределено смятам да го 
обогатяваме и разнообра-
зяваме. Така че сигурно 
ще се включим доста се-
риозно в тази предизви-
кателна инициатива.
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в МОЯТА бИбЛИОТЕКА
Данчо Гурдев, 5 курс, сп. Медицина

,,Ако имаш само една градина и библиотека, имаш 
всичко!“, Цицерон 

Поглед навън, не целенасочен, по-ско-
ро навик или начин бързо да обобщя пре-
листеното. Тук-там се мярка някой, забързан, 
вглъбен… със сигурност става дума за мислен 
преговор по анатомия! Усмихвам се и пак съм 
вътре. Топло е, но не – не горещо, по-ско-
ро… уютно. Спокойно е, а съм сред битка!! 
Знание – незнание, отново познато срещу 
непознато, кой ли ще победи…? Всички са 

At MY LIBrArY
Rachael Akujor, 1st year medical student

“We may sit in our library and yet be in all quarters of  
the earth”, John Lubbock 

Having grown up in a family that lays 
emphasis on reading, my favourite place 
has always been the library. The books, the 
computers, and the students I meet – the entire 
atmosphere is indeed captivating. The library is 
very vital in today’s world because it gives people 
access to a great wealth of  knowledge at little 
or no cost. 

The library ensures proximity to vital 
тихи, но това е маска! Тази тишина говори повече от всичко друго! Израз 
е на едно – цялата им енергия сега хвърлена е в жестока борба и нямат си-
ли дори да трепнат! Ха, отново се усмихвам, взе да става приятен навик!

Странно, нали?! Смес! Африканци, англичани, немци, китайци до-
ри, руснаци, българи и какви ли още не! Виж ти, какъв колорит, а еднич-
ка цел! Жажда, упорство, хъс! За друго ли? Не! За знание! Съществува 
ли тогава по-добро място за получаването му, по-свято дори, от наша-
та библиотека?

Няма обява във вестник – потърсих! 
Няма плакат! 
Няма телевизионна реклама! А не дават и автограф! 
Не ни приканва с прясно изпечен хляб, нито с билка за лек, за цяр! 
Не си задължен, проверка ли? Няма! А въпреки всичко опашка го-

ляма! 
Странно или..!? 
Какво ли бих правил без нея… не знам! И не носталгия по студент-

ски живот би ме връщала назад, а една-единствена – тя! Замислям се чес-
то, обграден от технология, достъп с един клик, уж до всичко! А пак съм 
там, сред бумагите тежки, безбройни... и не съм сам! Все по-рядко нами-
ра се свободен стол, всеки надвесил се, нещо чете, нещо все рови, но 
не в интернет! Нека не изглежда заядливо, провери сам! Ти, който чу-
диш се кой ли там влиза, ела по-бързо, скоро свободно място не ще има! 
Надникни, огледай се, какъв труд кипи в царството на умовете и надали 
ще поискаш да си тръгнеш ти! 

Толкова хора, различни души, разни характери, но сходни все пак, 
нали?! Една цел ни владее и не ,,сам войнът е войн“, защото ,,една птич-
ка пролет не прави“, ела и ще видиш, за знание всички готови сме за бой!

Гаранция за срока на успеха няма, всичко зависи от теб! Но ето ти га-
ранция голяма – дочитай есето ми и помисли, защото ,,В моята библио-
тека“ винаги ще намериш отворени врати! 

information. It contains several books, journals, encyclopaedias and many 
other resources that one may not easily find. In the past people had to travel 
long distances to get information but with the library we have a wide range of  
materials from authors who are in different parts of  the world. I can access 
the British Medical journal from Plovdiv without travelling – that’s time saving. 
Also the variety gives us a balanced view of  the subject being studied. 

Not only that, the library saves me a lot of  money. I have access to very 
expensive books that I need without having to buy them. I get to borrow 
books to supplement what I have. For instance, my school library in Medical 
University Plovdiv gives me online access to materials that I need. Without 
the library, I would have to pay for access to the online resources but I get to 
use them for free. I can use it whenever I need them easily. 

Also, the library is a place to build relationships. Apart from reading in 
the library, I have forged friendships in the library. As an international student 
in a foreign country I use every opportunity to make friends. I regularly meet 
students with a similar interest in academics as I have. We exchange Ideas as 
well as notes. I also have discussion classes with other students in the library. 
The Librarians also have been helpful. They are always willing to answer my 
questions and help me. Apart from helping me with my studies, they helped 
me adjust to Plovdiv as they helped me navigate the city by giving me maps 
and directions on how to get along. 

There is a lot to be said about the library and I agree with Henry Ward 
Beecher when he says: “the library is not a luxury but a necessity of  life”. It 
gives one access to a lot of  academic resources, saves time and money, and 
helps us build relationships with people with similar interests.

ИМ/ПУЛСЪТ НА НАУчНИТЕ бИбЛИОТЕКИ  
в бЪЛгАРИЯ

На 16 и 17 юни 2016 г. МУ – Плов-
див беше домакин на Националната сре-
ща на Секцията на научните библиотеки 
към Българската библиотечно-инфор-
мационна асоциация (ББИА). 

Във форума участваха 43 представи-
тели от 32 организации, функционира-
щи на територията на София, Пловдив, 
Варна, Плевен, Стара Загора, Благоев-
град, Шумен и Добрич. 

От името на академичното ръко-
водство, зам.-ректорът по учебната дей-

II място в конкурса „в моята библиотека“

ност – проф. д-р Мария Куклева, дмн, отправи поздравителен адрес 
към участниците в срещата. 

В приятна и продуктивна атмосфера библиотечните специали-
сти представиха различни аспекти от дейността на научните библи-
отеки, споделиха информация за резултати от проекти и добри прак-
тики, дискутираха актуални проблеми и нови предизвикателства. 

Работната програма протече в два панела – презентационен и 
дискусионен. Бяха представени 9 презентации, свързани със стан-
дартизация в библиотеките, инициативи за повишаване видимост-
та на научните разработки, предоставяне на отворен достъп до науч-
ни изследвания, дигитализация и опазване на документалната исто-
рия, електронни библиотечни услуги, иницииране на зелени прак-

тики, политики за развитие на библиотеката като културен център.
В дискусионния панел фокусът беше насочен към дейностите по 

инвентаризация и вторичен подбор, заемане на електронни библи-
отечни документи и дисертационни трудове. 

Специален акцент беше поставен върху отразяването на прите-
жаваните бази данни от университетите в Рейтинговата система на 
вис шите училища в България. 

Творческата енергия на колективния дух и презентираните ре-
зултати импулсираха участниците за бъдеща съвместна работа в оч-
ертаните насоки.

На срещата беше избран и нов секретар на секцията – г-жа Ваня 
Аврамова – директор на БИЦ в ХТМУ, София. 

Гостите на МУ – Пловдив се запознаха с постиженията и отличи-
ята, получени от Библиотечно-информационния център във връз-
ка с реализирания през 2013 г. проект BG161PO001/1.1-07/2009/011 
„Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицинския уни-
верситет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сгради-
те и модернизация на Библиотечно-информационния център“, ОП „Регио-
нално развитие“ 2007 – 2013 г. 

Проведеният форум позволи на участниците не само да усетят 
пулса на научните библиотеки в България, но и да се почувстват гор-
ди от ролята и мястото, които имат в развитието на науката и българ-
ската академична общност.
Мая Урумова – директор БИЦ, МУ – Пловдив и председател СНБ, ББИА


