
Чл.-кор. проф. д-р Ст. Костянев, дмн 
Ректор

КОЛОНКА НА РЕКТОРА ОЩЕ ЕДНО СПАЗЕНО ОБЕЩАНИЕ, ОЩЕ ЕДНА СБЪДНАТА МЕЧТА  
В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

Отборът на виртуалните 
светове на Медицинския уни-
верситет – Пловдив има нов 
член. Началото бе поставено 
с Денталния симулатор, пос-
ледва го Симулационният тре-
нировъчен център, а сега – 3D 
дисекционна маса. Тя е една от 
най-съвременните технологии 
за обучение по медицина, с из-
ключителна анатомична пре-
цизност, невероятни възмож-
ности за виртуална дисекция 
и огромна дигитална библио-
тека.

Новата високотехнологич-
на системата дава достъп до 
цялостен набор от медицин-
ски изображения – от анато-
мия до хистология. Тя позво-
лява лесно да изследват и раз-
глеждат триизмерните вирту-
ални изображения на истински 

тела в детайли. Всичко се пре-
дава бързо и гладко от данни-
те, предоставени чрез CT и MR 
сканирания. Можете да плъз-
гате, превъртате, мащабирате, 
завъртате и навигирате, както 
и да премахвате слоеве от ко-
жа и мускули и да дисектирате 
тялото с виртуален нож. Така 
много по-лесно се изследват, 
проучват и диагностицират па-
циенти, като се използват де-

тайлните 3D изображения, ге-
нерирани автоматично на ба-
зата на реални клинични слу-

чаи от целия свят.
Всеки може да отвори своя 

клиничен случай от която и да 
е маса, лаптоп или мобилно ус-
тройство, което прави образо-
вателния портал цялостно ре-
шение за обучение както в ме-
дицински университет или уни-
верситетска болница, така и за 
дистанционно обучение.

Взаимодействието с изо-
браженията по време на учеб-

ния процес поддържа тактил-
ната памет, което прави сту-
дентите по-добре подготвени 
да преминат от виртуални към 
реални практики.

Масата е идеална за бази-
рано на проблеми обучение и 
за развиване на критично ми-
слене. С подходящите случаи 
таблицата позволява студен-
тите да се възползват от изсле-
дователския подход.

„С 3D дисекционната ма-
са анатомията става по-ин-
тересна и вълнуваща, защото 
позволява фантастично пъ-
тешествие из лабиринтите 
на човешкото тяло без хими-
кали!“, заяви ректорът на МУ – 
Пловдив – чл.-кор. проф. д-р 
Стефан Костянев.

Най-новата придобивка в 
Медицинския университет – 
Пловдив е още едно обеща-
ние, спазено от ректора, и още 
една сбъдната мечта за качест-
вено обучение с помощта на 
внедрените високи техноло-
гии.

70 ГОДИНИ КАТЕДРА ПО 
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Академизмът и традиции-
те са душата на един Универ-
ситет – онова, което се преда-
ва от поколение на поколение 
и ни прави съпричастни към ин-
ституцията. На 17 юни 2017 ние 
чествахме 70-годишния юби-
лей на Катедрата по образна 
диагностика.

Скандалният американски 
бейзболист Йоги Бера казва: 
„Човек може да научи мно-
го, просто като гледа“. Всички 
знаем, че за да виждат све-
та на сенките, рентгенолози-
те разсипват бюджета на бол-
ниците със скъпите си апарати. 
Работят на тъмно, имат стран-
но чувство за хумор, когато го-
ворят за вътрешната красота 
на човешкото тяло и затова ги 
пенсионират по-рано. Но об-
разната диагностика е може 
би най-високотехнологичната 
медицинска дисциплина!

Честит юбилей на моите 
скъпи колеги и приятели от 
Катедрата по образна диагно-
стика!

Приемете моите пожела-
ния да бъдете рентгенологич-
но Б.О., духовно млади и пози-
тивно настроени. Честит праз-
ник!
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МУ – ПЛОВДИВ – ДОМАКИН НА ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ  
ЗА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ВРОДЕНИ ДЕФЕКТИ НА ИМУННАТА СИСТЕМА

За втора поредна година 
Медицинският университет – 
Пловдив бе домакин на уни-
калното за страната училище 
семинар за пациенти с вроде-
ни дефекти на имунитета. Тази 
година то се проведе на 17 юни 
в Рехабилитационната база на 
университета в Цигов чарк. 
Обучени бяха родители на де-
ца с първични имунни дефици-
ти (ПИД).

Мероприятието се орга-
низира и от Българската асо-
циация по клинична имуно-

логия, както и от Експертния 
център за ПИД при УМБАЛ 
„Александровска“ – София. 

Лектори бяха изтъкна-
ти български имунолози и пе-
диатри – проф. д-р Елисавета 
Наумова (национален кон-
султант по имунология), доц. 
д-р Снежка Михайлова и д-р 
Невена Гешева от УМБАЛ 
„Александровска“ – София, 
проф. д-р Мария Николова 
от НЦЗПБ – София, проф. д-р 
Виктория Сарафян, проф. д-р 

Един от най-авторитетни-
те професори от университе-
та в Мериленд – проф. Аблърт 
Рийс – гостува на Медицинския 
университет – Пловдив на 24 и 
25 април.

Проф. Рийс е специалист в 
областта на „Акушерство, ги-
некология и репродуктивни 

МУ – ПЛОВДИВ ПОСРЕЩА АВТОРИТЕТНИЯ ПРОФ. АЛБЪРТ РИЙС

Мариана Мурджева и доц. 
д-р Мария Спасова от МУ – 
Пловдив и др.

Родителите на деца с ПИД, 
които се лекуват в педиатрич-
ните клиники на УМБАЛ „Алек-
сандровска“ – София и УМБАЛ 
„Св. Георги“ – Пловдив, се за-
познаха с основните функции 
на имунитета; инфекциите, съ-
пътстващи ПИД; начина на хра-
нене и профилактика на дефе-
ктите; опита на лекарите в Бъл-
гария в диагностиката и лече-

нието на заболяванията; въз-
можностите за ваксинация; 
как да се преодоляват психо-
логическите проблеми в се-
мействата на болните деца, 
свързани с тези заболявания.

Информирането на роди-
телите за особеностите на за-
боляванията на техните деца е 
стъпка в комплексното лечение 
и профилактика на тези състо-
яния и част от образователни-
те програми на МУ – Пловдив в 
полза на обществото.

науки“, „Вътрешни болести“, 
както и „Биохимия и молеку-
лярна биология“. Той изуча-
ва молекулните причини и по-
следствия при деца на диабет-
ноболни майки и развива екс-
периментални методи за пре-
дотвратяването им.

По време на гостуването 
си бележитият учен се срещна 
с Академичното ръководство 
на университета, пред което 

представи своята дейност и от-
критията, до които е достигнал 
в резултат на дългогодишната 
си практика. 

Проф. Рийс изнесе акаде-
мична лекция пред студен-
ти, докторанти и преподава-
тели на МУ – Пловдив на те-
ма „Контрол на диабета и не-
говите усложнения“. Лекцията 
предизвика огромен интерес и 
много въпроси, на които проф. 
Рийс отговори с удоволствие. 
Впечатлен от доброто посре-
щане, проф. Рийс изпрати бла-
годарствено писмо, което пуб-
ликуваме.
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Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и об-
разование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвести-
ционни фондове. 

ПРОЕКТ № BG05M2OP001-2.009-0025 
„Докторантско обучение в МУ – Пловдив за компетентност, творчество, оригиналност,  

реализация и академизъм в науката и технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“

Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща 
стойност 580 053.04 лв., от които 493 045.08 лв. европейско и 
87 007.96 лв. национално финансиране, а срокът за изпълнение 
на проекта е от 2.06.2017 г. до 31.12.2018 г. 

Проектът се изпълнява от Медицинския университет – 
Пловдив като продължение и надграждане на успешно реализи-
ран проект „ДОКТОРАНТ 1“ в предишния планов период. 

Главната цел на настоящия проект е да допринесе за раз-
витието на човешките ресурси на Медицинския университет – 
Пловдив, ангажирани в сферата на науката, и да повиши капаци-
тета за научноизследователската дейност на докторанти, пост-
докторанти, млади учени и преподаватели. 

Специфичните цели на проекта:
1. Повишаване на капацитета за научноизследователска 

дейност на докторанти, постдокторанти и млади учени от МУ – 
Пловдив чрез обучение и квалификация (Докторантско училище 
и Преподавателска академия).

2. Осигуряване на подкрепа за научноизследователска дей-
ност в ЕС и САЩ на студенти, докторанти, постдокторанти и мла-
ди учени.

3. Подобряване възможностите за научноизследователска 
дейност чрез осигуряване на менторство, индивидуално консул-
тиране и материали за научни изследвания на младите изследо-
ватели, осигуряване достъп до актуална информация.

4. Осигуряване на подкрепа за популяризиране и представя-
не на резултатите от научните проекти на докторанти, постдок-
торанти и млади учени на научни форуми в страната и ЕС.

Целева група на проекта:
В проекта са включени 4 студенти, 15 докторанти, 15 постдок-

торанти, 5 млади учени и 12 хабилитирани преподаватели.
Основните дейности по проекта:
1. Подбор на студенти, докторанти, постдокторанти, млади 

учени и хабилитирани преподаватели за включване в дейности-
те по проекта.

2. Създаване на изследователски потенциал и благоприятни 
условия за провеждане на научни изследвания на докторантите.

3. Мобилност с цел провеждане на научни изследвания. 
Развитие на партньорски мрежи за провеждане на научни из-

следвания.
4. Популяризиране на науката и научните изследвания на 

младите учени, докторанти и постдокторанти, включени в про-
екта. Разпространение на научните резултати.

5. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информа-
ция.

6. Преподавателска академия.
7. Информация и публичност.
8. Организация и управление на проекта.
Екип за управление:
Ръководител: проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн
Координатор: проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Финансов експерт: Пенка Ненова
Счетоводител: Мариела Стоянова
Администратор „Човешки ресурси“: Радка Малинова
Експерт по ЗОП: Борис Лозанов
Администратор „Логистика на дейности в чужбина“: 

Александра Калудова
Администратор „Логистика на дейностите в България“: 

Юлиана Маринова
Администратор „Електронна система“: Борис Атанасов
Очаквани резултати:
Медицинският университет – Пловдив ще продължи обучени-

ята за успешна научна кариера в Докторантското училище, изгра-
дено по проект „ДОКТОРАНТ 1“.

Ще се изгради Преподавателска академия, в която младите 
изследователи (постдокторанти и млади учени) ще могат да из-
градят капацитет за научни изследвания, за включване в между-
народни научни проекти и др. В Преподавателската академия ще 
се обучават и хабилитирани преподаватели за придобиване на 
знания и изграждане на умения за научно ръководство на докто-
ранти, трансфер на технологии и др. 

За постигане на значими резултати от научната дейност на 
младите изследователи и за придобиване на практически умения 
за научни изследвания ще се осигури менторска и консултантска 
подкрепа от изявени чуждестранни и български учени. 

10 млади изследователи и 4 студенти ще проведат едномесе-
чен стаж в утвърдени университети в ЕС и САЩ. 

30 млади изследователи ще имат възможност да представят 
своите научни проекти и резултати на форуми в ЕС.

Ще се осигури подкрепа за 45 публикации в международно 
признати издания. 

За популяризиране на научните постижения на младите из-
следователи ще се организират „Дни на медицинската наука“ и 
Международна конференция „Наука и младост“. 

По проекта ще бъде осигурен достъп до научни бази данни, 
на стр. 5
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70 ГОДИНИ  
КАТЕДРА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 

ПРИ МУ – ПЛОВДИВ
70-годишният юбилей на 

Катедрата по образна диагно-
стика при Медицинския уни-
верситет – Пловдив се превър-
на във вълнуващ празник за 
всички. Разкрита през 1947 г. 

и започнала само с две ста-
ри рентгенови уредби, днес 
Катедрата разполага с най-мо-
дерна апаратура за използва-
нето на съвременни образно-
диагностични методи.

Завиден е ентусиазмът на 
първите, но също толкова зна-
чимо е представянето на всич-
ки техни последователи. Да 
надграждаш 70 години е пре-
дизвикателство, отговорност 
и проява на голяма любов и 

отдаденост. Днешните пости-
жения на екипа на Катедрата 
са електронното преподаване, 
дигитализацията на учебния и 
изпитния процес, участието в 
ръководството и научната дей-
ност в Комплекса за трансла-
ционна невронаука към уни-
верситета. 

Само за последните 15 го-

дини са издадени 30 моногра-
фии и учебници, проведени са 
10 хабилитационни процеду-
ри, защитени са 3 дисертации 
за ДМН, и 8 за ОНС „доктор“ с 
научен ръководител проф. К. 
Велкова, 20 рационализации, 
от които 8 на проф. К. Велкова 
в областта на интервенционал-
ната инвазивна образна диаг-
ностика и лечение.

Проф. Кичка Велкова – ръ-
ководител на Катедрата от 
1994 г., се спря на историята 
на Катедрата от откриването 
ѝ до днес. „Съвместно написа-
хме тази история, заедно из-
градихме настоящето и на не-
го ще се крепи бъдещото раз-
витие, в което съм убедена“ – 
беше равносметката, направе-
на от проф. Велкова. 

„Академизмът и традици-
ите са душата на един универ-
ситет – онова, което се пре-
дава от поколение на поко-
ление и ни прави съпричаст-
ни към институцията.“ – ка-
за в словото си чл.-кор. проф. 
д-р Стефан Костянев – ректор 
на МУ – Пловдив, и допълни – 
„Образната диагностика е мо-
же би най-високотехнологич-
ната медицинска дисциплина, 

но Вие за пореден път доказа-
хте, че инвестицията в хора-
та е по-добра от инвестиция-
та в машините.“

Пожелаваме на целия екип 
от Катедрата по образна ди-
агностика здраве и любов, за-
щото, където има любов, там 
има бъдеще, успехи и проспе-
ритет!

ИЗЦЯЛО РЕМОНТИРАНО И РЕНОВИРАНО  
ОБЩЕЖИТИЕ НА МУ – ПЛОВДИВ

С водосвет Медицинският 
университет – Пловдив откри 
основно ремонтирано и рено-
вирано студентско общежитие 
„Блок-2“, намиращо се на ул. 
„Царевец“ 2. Така на практи-
ка учебното заведение завър-
ши цялостния ремонт на база-
та си, след като преди около 
две години реновира изцяло и 
„Блок-1“ с прилежащия към не-
го стол.

„Тези общежития са енер-
гийноефективни и отговарят 
на всички съвременни изисква-
ния на една съвременна сгра-
да. Вече разполагаме с 1506 
легла – всички във великолеп-
но състояние и мисля, че няма 
друг университет в страна-
та, който може да се похвали 
в подобна база. В общежития-
та има библиотека. Имаме и 
4 студентски стола. Създали 
сме европейски условия за уче-
не, почивка, спорт и научни из-

следвания“, заяви при открива-
нето на обновения блок ректо-
рът на МУ – Пловдив чл.-кор. 
проф. д-р Стефан Костянев.

Студентското общежитие е 
на 14 етажа с общо 266 жилищ-
ни стаи за двама, като всяка 
стая е на площ 25 кв.м, със са-
мостоятелен санитарен възел. 
Сградата разполага и с 15 стаи 
за обслужващ персонал.

Общежитието е за 503 сту-
денти, като условията в не-
го са изключително добри. 
То е санирано отвън с изола-
ция и е сменена дограмата 
с ПВЦ. Основно ремонтира-
ни са всички стаи и общи час-
ти. Подменени са ВиК и ел. ин-
сталации, подовите настил-
ки и осветлението. Изградени 
са пожароизвестяваща систе-
ма, система за видеонаблюде-
ние и система за интернет дос-
тъп до всяка стая. Монтирана 
е и съвременна домофонна 
система, осигуряваща връз-
ка от портала до всяка стая. 
Подготвен персонал поддържа 

отлична хигиена и всички въз-
никнали повреди се отстраня-
ват бързо от квалифицирани 
техници. Общежитието се ох-
ранява денонощно от охрани-
телна фирма.

На разположение са доста-
тъчен брой съвременни про-
фесионални перални и сушил-
ни машини, работещи с жето-
ни и удовлетворяващи напъл-
но нуждите и изискванията на 
студентите. Всяка стая е об-
заведена с нови функционал-
ни мебели. Общежитието се 
отоплява от ТЕЦ. На входа на 
сградата е инсталирана систе-
ма за контролиран достъп по-
средством магнитни карти. 
Съществуващите 4 стари амор-
тизирани асансьора са смене-
ни с нови, отговарящи на всич-
ки съвременни стандарти. 
Подмяната на асансьорите ре-
ши един голям проблем с без-
опасността и направи удобен 
бърз достъп до всички стаи на 
14-етажното общежитие.

Общата стойност на ин-
вестицията за ремонта и под-
мяната на асансьорите е око-
ло 4 милиона лева и е изця-

ло със собствени средства на 
Медицинския университет – 
Пловдив.

Всичко е направено с ос-
новна и единствена цел – да се 
създадат оптимално добри би-
тови условия за студентите от 
университета.
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ще бъдат закупени научни из-
дания, ще се улесни достъпът 
на младите изследователи до 
международни мрежи и про-
екти.

Чрез настоящия про-
ект МУ – Пловдив ще разши-
ри ролята и функциите на 
Докторантското училище и съ-
ществуващите традиции в под-
крепа на всички целеви групи.

Ще поставим началото на 
по-нататъшни проекти, про-
учвания и публикации. Ще съ-
действаме за изграждането на 
увереност и мотивация за науч-

ПРОЕКТ № BG05M2OP001-2.009-0025 
от стр. 3 на кариера.

Ще се увеличи научната раз-
познаваемост на МУ – Пловдив 
в международното академич-
но пространство. 

Ще издигнем престижа на 
Университета и на българска-
та наука в чужбина.

С изпълнението на проекта 
ДОКТОРАНТ 2 Медицинският 
университет – Пловдив ще по-
виши качеството на научни-
те изследвания чрез подго-
товката на висококвалифици-
рани специалисти с изградени 
практически умения за успеш-
но развитие на научноизследо-
вателска дейност. 

В края на месец април МУ – Пловдив и Клиниката по рев-
матология към УМБАЛ „Каспела“ бяха домакини на Испано-
български мускулноскелетни сонографски дни. Това е тради-
ционна съвместна проява на Испанската ревматологична асо-
циация и Българската асоциация за мускулоскелетен ултраз-
вук, под егидата на двамата президенти – проф. Санчес и проф. 
Баталов. Събитието протече под формата на двудневен (22 – 23 
април) курс по соноанатомия на раменна става. Гост-лектори 
от Испания бяха проф. Ингрид Мьолер (МУ – Барселона) и 
проф. Есперанца Наредо (МУ – Мадрид), а от България – доц. 
Петранова (МУ – София). С активното участие и на преподавате-
лите от МУ – Пловдив (д-р Тодоров и д-р Каралилова) бяха из-
несени 6 лекции и проведени 2 практически сесии. Участваха 38 
ревматолози от цялата страна. Израз на високата оценка за ме-
роприятието е решението през 2018 г. курсът да се проведе за 
пореден път в Пловдив през месец април.

ИСПАНО-БЪЛГАРСКИ МУСКУЛНОСКЕЛЕТНИ  
СОНОГРАФСКИ ДНИ

Проф. Наредо изнася лекция

Проф. Мьолер и Проф. Баталов провеждат практическа сесия

ЗА ЕДНОГОДИШНИЯ СТАЖ ПО ИНФЕКЦИИ 
И ОТЛИТАЩИТЕ ЛЯСТОВИЧКИ

Когато бях шестокур-
сничка, а това бе много отдав-
на, стажът в последната сту-
дентска година бе по-продъл-
жителен и протичаше по друг 
начин. Стажовете по отделни-
те дисциплини следваха един 
след друг и накрая имаше ед-
на страшно дълга и тежка се-
сия с всичките държавни изпи-
ти. Но пък през годината усе-
щането за предстоящи изпи-
ти и ежедневно изпитване го 
нямаше и се чувствахме осво-
бодени. Преподавателите раз-
деляха времето си само меж-
ду 2 неща – нас, студентите, и 
пациентите. И ако имаш инте-
рес и четеш, с удоволствие ти 
отделяха време и внимание. 
Много свободно време, но без 
да има  за какво друго полез-
но да го изполваш. Нямаше ги 
днешните езикови училища, 
нито каквато и да е работа за 
студенти. 

За съжаление или не, това 
време отмина и сега препода-
ването, особено в клиничните 
дисциплини, като че ли остъп-
ва на по-заден план. Разбира 
се, днес има много предлага-
ния и възможности. Океан от 
литература, интернет, обуче-
ние за един или 2 семестъра в 
чужбина по програми (браво 
на тези с езиковите гимназии!) 
и възможности за различни ак-
тивности. Стига да си амбици-
озен, подготвен, търсещ, ис-
кащ да работиш самостоятел-
но и да се утвърждаваш! Една 
добра тенденция, която първо-
начално започна в МУ – София, 
а по-късно и в МУ – Пловдив, 
е възможността за работа на 
студенти като медицински сес-
три в последните години (най-
добре в 6-ти курс) в болници-
те на града. Това е и начин да 
се подготвиш за бъдещата спе-
циализация – Гордиевия възел 
за младите лекари. Но защо да 

се ходи в други болници, а не в 
нашата, университетската, къ-
дето си карал упражнения и ти 
е много познато?

Искам да разкажа за 3-ма 
шестокурсници, които избра-
ха да работят като медицин-
ска сестра (медицински брат 
за Запад е много популярно) в 
инфекциозна клиника по вре-
ме на стажа. Всъщност вече го 
направих на Академичния съ-
вет 18.05.2017. По-скоро бих 
представила тяхното мнение 
и какво значи за тях, както го 
наричам „една година стаж 
по инфекции“, какво са научи-
ли и с какво са се обогатили. 
Висшето образование е важен 
етап в живота на младия човек, 
а последната му година е вре-
ме за рекапитулация. 

След лятната сесия в инфек-
циозна клиника започнаха ра-
бота Петя и 2 момчета с царски 
имена – Крум и Ивайло. 

Учебната година започва 
отново през септември. Тогава 
и лястовичките се приготвят за 
дългия път към топлите стра-
ни, за да се завърнат отново 
през пролетта. И пак през то-
зи лятно-есенен месец Петя, 
Иво и Крум завършиха стажа 
си при нас, отнасяйки със се-
бе си това, което обикновено 
липсва на завършващия лекар 
и на много други в началото на 
кариерата им – увереност при 
общуване с пациента!

Ние ще се радваме на ус-
пехите им и ще сме щастливи, 
ако в задъханото ежедневие и 
нестигащото време се завръ-
щат при нас като лястовички-
те, макар и за малко. 

Попътен вятър, скъпи Петя, 
Ивайло и Крум!

Благодарим, че бяхте с нас!

За инфекциозна клиника
проф. Р. Комитова

P.S. Стажант-лекарите, кои-
то започват работа през 
2017/2018, са вече четирима, 
което пътвърждава, че интуси-
азмът е заразителен.

Мненията на Петя, Ивайло 
и Крум, толкова различни, кол-
кото и самите те, ще публи-
куваме в следващия брой.
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ФЕСТИВАЛ „ДУХОВНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“
Тази година за пореден път през месец май се състоя 

Международният фестивал на поезията, който се организира с 
подкрепата на Медицинския университет – Пловдив и поетично 
сдружение „Квант и приятели“. 

Целта на фестивала е да събере на едно място поети от 
България и други страни, за да се създаде мощно поле на излъч-
ване на позитивни послания от и към Вселената, които ни пома-
гат в еволюционния процес. Така чрез средствата на поетично-
то изкуство се събужда творческият гений на хората по Земята, 
обединен чрез силата на словото. Самото име на фестивала 
„Духовност без граници“ подсказва, че събираме поети без зна-
чение на техния пол, религия, националност и политически убеж-
дения. Ако поезията е за даден поет висша реалност, той е вести-
тел на Любовта, Доброто, Хармонията, Светлината. Поетът пази 
чистотата и красотата на майчиния език в творбите си.

Началото на Международния фестивал на поезията 

на стр. 7

МУ – ПЛОВДИВ НА ФЕСТИВАЛ  
НА ПЕШЕХОДЦИТЕ В БЕЛГИЯ

Двудневният международен фестивал на пешеходците в бел-
гийския град Бланкенберге се проведе за 48-ми път и събра 7000 
участници и хиляди наблюдатели. Събитието е част от култур-
ния календар на туристическото бюро на област Фландрия и се 
организира съвместно от общината и туристическото бюро на 
Бланкенберге. Програмата включва пешеходни отсечки по брега 
от 7, 15, 24 и 42 километра. За реализацията на фестивала общи-
ната и организационният комитет на събитието разчитат на до-

броволци и масовото участие на армията във всички чествания. 
Доброволците помагат при пункта за регистрация, на всички сце-
ни и спирки по маршрута.

Тази година специална покана беше отправена към България, 
която беше гостуващата страна. Представител на страната ни бе-
ше танцовият ансамбъл „Медик“ на Медицинския университет – 
Пловдив, който стана посланик на българския фолклор чрез ма-
гията на танца, носията и сценичното присъствие.

На форума участва лично посланикът на България в Белгия – 
Н.Пр. Мая Добрева, почетният консул на Източна Фландрия за 
България – г-н Вили ван Импе, както и делегация от Община 
Пловдив, водена от кмета на града Иван Тотев.

По време на гостуването на Фестивала представителите на 
ансамбъл „Медик“ реализираха всичките 5 предвидени участия.

В първото участие на ансамбъла на градския площад се по-
стави началото на 48-ия фестивал на пешеходците. Танцьорите 
изпълниха танц „Копаница“, хората „Трите пъти“, „Граовско“ 
и „Сворнато“, Пирински танц и за финал право хоро, в което се 
включиха както зам.-кметът на градчето Катрин ван Ръсъл, по-
четният консул Вили ван Импе и хора от публиката.

Веднага след първото изпълнение ансамбълът, заедно с 
представителите на Академичното ръководство, се отправиха 
към втората сцена на Фестивала, която се намираше на 8 кило-
метра от гр. Бланкенберге. Делегацията от община Пловдив съ-
що придружи групата и беше сред публиката.

Групата от МУ – Пловдив получи покана за официален при-
ем, организиран за международните гости при кмета на 
Бланкенберге – Патрик де Клерк. Приемът беше в сградата на 
администрацията, а танцьорите поздравиха домакините и гос-
тите с танца „Копаница“. На церемонията заместник-ректори-
те на МУ – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева и проф. д-р 
Виктория Сарафян бяха лично наградени и поздравени от кме-
та на града. Награди получиха проф. Василев и членовете на ан-
самбъл „Медик“.
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На 19 май 2017 г. в Медицин-
ския университет – Пловдив за 
поредна година се проведе 
публична защита на научни об-
зори от студенти 1-ви курс. На 
утвърдилия се вече форум си 
дават среща ентусиазмът и оп-
итът на студенти и преподава-
тели за популяризиране на на-
уката. Инициативата на екипа 
на катедра „Медицинска би-
ология“ дава възможност на 
студентите за разработка и за-
щита на обзор по актуални би-
омедицински теми. В рамките 
на 5-минутна презентация учас-
тниците убеждаваха публиката 
в умението си да разбират, ана-

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА НАУЧНИ ОБЗОРИ
лизират и обясняват биомеди-
цинските проблеми едновре-
менно на два езика – българ-
ски и английски. Студентите от 
чуждоезиково обучение участ-
ваха за пореден път и превър-
наха тази инициатива в мулти-
национален, научен и културен 
форум. 

През тази година презента-

циите бяха по теми, предмет на 
обучението на бъдещите медици:

• In vivo Fetal Therapy – 
Advantages and Risks

• Are Autoimmune Diseases the 
“Betrayal” of the Immune System? 

• Epigenetics – Architecture of the Cell Nucleus
• Cancer – perfect evolution or evolutionary 

safety mode
• Човек е това, с което се храни – приони/ГМО
• Епигенетика – архитектура на клетъчното 

ядро 
• Микро РНК (миРНК) – малки РНК с големи 

функции
Публичната защита на научни обзори пре-

дизвика огромен интерес. По традиция имаше 
и вълнуващи музикални изпълнения от студен-
ти, много настроение и най-вече интелектуални 
предизвикателства.

„Духовност без граници“ е 
през 2015 г. по идея на Розалия 
Александрова – ст. пр. в ДЕСО. 
Вече трета година този фести-
вал отстоява правото си на кул-
турен феномен в град Пловдив. 

Със свои творби в него 
участваха 60 поети, много от 
които от МУ – Пловдив. Откри-
тие на Фестивала беше забеле-
жителната поезия на проф. д-р 
Мария Панчовска от МФ, чиято 
първа поетична книга „Хилядо-
летия надежда“ спечели награ-
да от организаторите. Впечат-
ляващо беше и участието на 
нашите гости от чужбина: Ре-
ната Циган от Лондон, Алиция 
Куберска, Йежи Хандзлик, Ри-

ФЕСТИВАЛ „ДУХОВНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“
от стр. 6 шард Грайек и Агниешка Яжем-

бовска от Полша, Метин Чен-
гиз от Турция, Силвия Мали-
новска от Дъблин. Най-вълну-
ващо беше участието на мла-
дите поети – наши студенти, 
които се представиха блестя-
що: Ашвин Селвасандрен, Хаф-
са Хюсеин, Мохаммад Бакт, Ру-
бика Хашми, Айша Хюсеин. Ан-
гелогласната Несрин Дьокме-
оглу, студентка по медицина, 
за втори път откри програмата 
на фестивала с българската на-
родна песен „Лале ли си, зюм-
бюл ли си“. 

Фестивалът премина ус-
пешно през всеки един от пет-
те официални дни. В НБ „Иван 
Вазов“ поетите четоха сти-
ховете си пред пловдивската 

публика. Официалното откри-
ване се състоя в Аула Магна 
пред малобройната, но енту-
сиазирана общност на МУ – 
Пловдив. В Пълдин арт клуб 
български и чуждестранни 
поети наричаха Хляба на бъ-
дещето на планетата Земя. 
Магична беше и срещата в 
читалище „Възраждане“ в 
Стария град. В село Белозем 
гостите на Фестивала четоха 
стихове пред хора, картини и 
бели щъркели. Дори дъждът 
не попречи на поетите да че-
тат стихове в Бачковския ма-
настир и да останат очарова-
ни от нашата духовна тради-
ция. Фестивалът завърши с 
литературно четене сред ог-
ромните кристали в залата на 

Националния музей „Земята и 
хората“, където бяхме гости 
на Съюза на българските писа-
тели и Министерството на кул-
турата. 

Духовен продукт на 
Фестивала тази година е алма-
нахът „Гласът на Вселената“.  

Събитията, минали под зна-
ка на Международния фести-
вал на поезията „Духовност 
без граници“, допринасят 
за издигане духовността на 
България и човечеството, на 
всеки, който се е докоснал до 
тях. Когато Любовта става при-
съща тъкан на едно дело, тя от-
крива нови територии на духо-
вността без граници.

Розалия Александрова,
ст. пр. в ДЕСО
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ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА ЗА ХУДОЖЕСТВЕН ПРЕВОД НА АНЕТА ТОШЕВА ОТ ДЕСО
За поредна година Община Пловдив удостои творци, твор-

чески колективи, културни, образователни и други институции 
за произведение, събитие или факт с реален принос за развитие 
на културния живот на Пловдив, реализирано през 2016 година. 

За втори път преподавателят на Медицинския универси-
тет – Пловдив Анета Тошева получи награда „Пловдив“ за 
„Художествен превод“. Тя ѝ бе присъдена от Община Пловдив 
за нейния превод от френски на романа „Напълно побъркан“ от 
Жил Льогардиние. През 2010 година Анета Тошева получи награ-
да „Пловдив” за художествен превод на романа „Бляскав жи-
вот“ на 28-годишния белгийски писател Грегоар Поле.

Ето какво сподели Анета Тошева:
„Най-лесно се превеждат силните думи. Това са думи като 

ЧЕСТ, ПРОШКА, БЛАГОСЛОВ“, каза преводачката.
Какво означава за Вас наградата, която получихте?
Тази награда никога не е плод на еднолично решение и точ-

но в това е нейната стойност. В моя случай тя е неочакваният 
за мен резултат от много несвързани помежду си решения: на 
издателство „Хермес“ – да се спре на съвременен френски ав-
тор и да ми възложи книгата, на Дружеството на преводачи-
те – да ме номинира, на специализираната комисия – да ме избе-
ре. Истината е, че всеки способен, знаещ, самокритичен прево-
дач заслужава тази награда. А в Пловдив такива са много, повяр-
вайте... Затова ми е скъпа.

В личен план, за мен то-
ва е силен знак, че съм на прав 
път, въпреки всичките ми за-
вои и колебания. И потвърж-
дение, че така нареченият 
утопичен оптимизъм не е не-
пременно недостатък – тък-
мо той ме накара преди трий-
сет години да застана раз-
треперана на прага на кабине-
та „Западноевропейска лите-
ратура“ в недостижимото 
тогава издателство „Хр. Г. 
Данов“ и да подам един свитък 
листове, напечатани на маши-
на – пробния ми превод. Помня, 
че беше от неиздаван роман на 

Ерве Базен. Помня също така, че от притеснение дори не си ка-
зах името. Получи се.

Колко труд стои зад това признание?
Колко – като количество? Като време? Или като тежест? 

След толкова преведени книги ще Ви призная, че към всеки нов 
превод подхождам с трепет и минавам през всички фази – от 
„О, ще се справя, разбира се“ до „Ужас, вече не мога да превеж-
дам!“. Защото преди всичко друго, превеждането иска време за 

претегляне – на всяка дума, нюанс, ритъм, цвят... – и за отле-
жаване, а то никога не стига. Когато превеждаме на български 
език, ние си търсим думичката, обмисляме си я, хващаме я, ако 
„виси“, оцветяваме я, понякога я променяме, често тя проме-
ня нас... Това не е труд, то е път, който не винаги върви наго-
ре. Понякога просто тъпчеш да едно място и отчаяно търсиш 
как да назовеш птица от семейството на чаплите, която оби-
тава оризищата в Камбоджа и понякога служи за храна на хора-
та. Такива работи.

Ще Ви кажа също, че зад всяка книга стои трудът не само на 
преводача, който ходи като омагьосан и в продължение на месе-
ци живее в паралелна реалност (поне аз съм така), но и на редак-
тора, и на цял един издателски екип. Ако зависеше от мен, бих 
предложила нова категория в „Наградите Пловдив“, специално 
за гласовете зад кадър – редакторите. Ако преведената книга 
беше филм, те щяха да са нейният саундтрак.

Какви са следващите цели, които си поставяте?
Не си поставям цели, не ги търся, не ги гоня и не ги преслед-

вам. Те ме намират сами. Ако не ми допадат, игнорирам ги. 
Често го правя.

Какво означава за Вас работата в МУ – Пловдив?
На първо място, постоянно учене – аз уча студентите, те 

учат мен... Знаете ли, някои от първите ми студенти вече са 
професори в МУ (и не само), а последните са толкова целенасоче-
ни, самостоятелни, уверени и талантливи, че изобщо не се при-
теснявам за бъдещето им. Не ми лисват и нови предизвикател-
ства, благодарение на нашите англоезични студенти и бъдещи 
лекари, дошли от всички краища на света и, представете си, с 
желание изучават и френски език. Освен това, с риск да Ви проз-
вучи нереално, имам редкия шанс да споделям работния си ден 
с колеги, които са и мои приятели. С една дума, отговорът на 
Вашия въпрос е – в професионален план всичко!

Участието на наши студенти в откриване на Ротари парк Пловдив


