МЕДИЦИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ –
НАЙ-ДОБЪР РЕГИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ
В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА 2013

безупречна репутация, динамичен растеж и устойчиви постижения
Срещата на върха
на лидерите в областта
„Наука и образование“
е годишен форум за инвеститори, учени и университетски ректори от
над 30 страни в Европа,
Азия, Африка и Северна и Южна Америка.
Основните теми включват нови тенденции във
висшето образование,
насърчаване на модерни образователни програми и методологии,
презентации на научни
постижения и иновативни решения, международно сътрудничество и партньорство в областта на образованието и науката. Отличието се дава на престижни организации за обмен на идеи и опит на
международно ниво,
безупречна репутация,
динамичен растеж и
устойчиви постижения
в областите политическо управление, образование, наука и технологии, култура и изку-

КОЛОНКА
НА РЕКТОРА

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

Уважаеми колеги,
скъпи студенти,
В края на 2013 година стр. 2

ство, икономика и бизнес, медицина и фармация. Материалният
израз на международната награда „Сократ“
е комплект от статуетка, сертификат „Найдобър университет“ и
лиценз за „Най-добър
университет“, валиден
до декември 2018 г.
Организационният
комитет на тази среща
е представен от Клуба

на ректорите на Европа, Европейската бизнес асамблея и Международния клуб на лидерите (Оксфорд, Великобритания).
На срещата на върха на лидерите в областта на науката и висшето образование от 16 до
19.12.2013 в Оксфорд,
Великобритания, МУ –
Пловдив беше представен от проф. д-р Сте-

Интервю с проф. д-р Стефан Сивков, дмн,
зам.-ректор по качество и акредитация
на Медицинския университет – Пловдив

фан Сивков, зам.-ректор по качество и акредитация. Наградата
беше връчена на церемония в Кметството на
Оксфорд. Проф. Сивков изнесе презентация за университета в
областта на науката и
образованието през изминалата година. Презентацията беше представена в конкурсната
сесия „Наука и образо-

вание, най-добри образователни програми и
иновационни проекти“.
Информация за нашия университет е публикувана в „Сократ
алманах“ „Science &
Education.
Oxford
Review“.
МУ – Пловдив е
единственият български университет с подобен приз.
Още едно отличие
бе присъдено след селекция от Международния комитет „Сократ“
на ректора на МУ –
Пловдив – проф. д-р
Стефан Костянев. На
почетната церемония
„Новогодишен бал на
ректорите“ в Oxford
Union проф. Костянев бе приет за член на
Клуба на ректорите в
Европа. Той бе удостоен със сертификат, почетен знак и академични символи на Клуба
на ректорите в Европа
и медал „Мениджър на
годината“.

Признанието
не е плод на лобизъм

Изненада ли Ви наградата?
По-скоро ми достави радостно изживяване, както всяко
признание за усилията и труда, които полагаш. Това признание не е плод на лобизъм и изключва конфликт на интереси.
Какъв е пътят на университета до тази награда?
Тази награда е резултат от успешно реализирани политики в областта на обучението, научните изследвания и иновациите, развитието на академичния състав, международните контакти, подобряването на инфраструктурата. Стратегическата цел е да се осигури подкрепа на пионерите на нови знания и
да се вдъхновяват другите да следват техния път.
Защо „регионален университет за 2013 г.“?
Има се предвид най-добър университет за Югоизточна Европа според регионалното делене на Европа. Веднъж годишно
за всеки регион се избират най-добрите университети по опна стр. 4
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от стр. 1
на получихме цяла витрина от престижни награди. В качеството си на
Ректор искам да благодаря на всички преподаватели и на моя чудесен
екип, които вложиха сърцето си и огромно количество енергия, за да постигнем тези резултати.
Но сега искам да говоря
не за отличията, а за някои особености на народопсихологията.
Забелязал съм, че:
Най-много се преиграва с искреност, когато
се лъже.
Ако няколко пъти ви
повторят едно и също нещо, навярно то не е така.
Човек иска от всичко по много, когато в главата му има от всичко по
малко.
Жените пасват идеално само на майките си.
Мъжът не свиква с
брака. Той се примирява
с него.
Гримираните жени
плачат по-рядко от негримираните.
Сватбеният марш на
Менделсон е прелюдия
към монолога на Хамлет.
В хазарта на живота
най-много постига онзи,
който залага само на себе си.
Само симулираните
чувства подлежат на контрол.
Няма нищо по-лесно
от това да те накарат да
завиждаш.
Никой не се стреми
към властта от алтруистични подбуди.
Рушат догмите с еднаединствена цел – да наложат нови догми.
Докато правиш скъпи
подаръци, можеш да не
спазваш обещанията си.
Тесен кръг от ограничени хора може да измисли само усмирителна риза.
Всяка стратегия изглежда надеждна, когато не знаеш за какво става дума.
Нестандартните се
дискриминират не от
стандартите, а от конформистите.
Няма по-постоянна
заблуда от това да имаш
високо мнение за себе си.

ИНФОРМАЦИЯ

НАГРАДА ЗА ОБУЧЕНИЕ
„УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“

МУ – Пловдив е един от дванадесетте български
образователни организации с награда за цялостен принос в реализирането на най-голямата европейска програма за обучение „Учене през целия живот“ за периода 2007 – 2013 г.
Университетът ни е отличен (между тридесет и едно висши училища) със сертификат и плакет в секторна
програма „Еразъм“, дейност „Интензивни програми“.

Отличията бяха връчени на български училища,
университети, инспекторати и образователни центрове на официална церемония от министъра на образованието проф. д-р Анелия Клисарова на 19.12.2013 г.
на обзорната Валоризационна конференция 2013 на
Центъра за развитие на човешките ресурси, който изпълнява ролята на Национална агенция по програма
„Учене през целия живот“ за България.
За МУ – Пловдив наградата е признание за провеждания успешно за втора година Интегриращ курс
по нуклеарна фармация за студенти по фармация, медицина, медицинска физика и радиохимия. Ръководител на наградената интензивна програма е доц. Емилия
Милиева, дб (катедра „Медицинска физика, биофизика и математика“, ФФ).
Успехът на МУ – Пловдив в програма „Учене през
целия живот“, секторна програма „Еразъм“, дейност
„Интензивни програми“ е резултат от усилията, активността и вдъхновението на всички участници – преподаватели, студенти и сътрудници.
АМ
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ЮБИЛЕЙ НА КАТЕДРАТА
ПО ПСИХИАТРИЯ И
МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ
Миналата есен се навършиха 60 г. от обособяването на самостоятелна Катедра по психиатрия
в МУ – Пловдив. Едновеременно с това се навършват и 50 г. от смърт
та на нейния основател
проф. д-р Кирил Чолаков. Тази двойна годишнина стана повод катедрата да организира честване
на 18.12.2013 г. в Аудиторния комплекс на МУ.
Първоначално Kатедрата и Kлиниката по
психиатрия са обединени с Kлиниката и Катедрата по неврология (от
1946 до 1953 г.) – подобно на единственото друго
висше медицинско училище в България по онова време – ВМИ София.
Ръководител на катедра е избраният през
1946 г. за редовен професор д-р К. Чолаков. Пре-

Портрет на проф. Кирил
Чолаков
ди да постъпи на работа във ВМИ – Пловдив,
той има богатата биография на учен и общественик. Завършил филосо-

ИЗБРАНИ НА НОВИ АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ 2013 г.
След излизането на нов закон за развитието на академичния състав на
Р България /ДВ бр. 101 от 28.12.2010 г./ и правилника за прилагането му
/в бр. 19 от 8.03.2011 г./ и според приетия от Общото събрание на МУ – Пловдив регламент са избрани на нови академични длъжности:

ПРОФЕСОРИТЕ
Проф. д-р Елена Илиева, дм – физиотерапия, курортология и рехабилитация,
катедра „Физиотерапия“, МФ.
Проф. д-р Жанет Попова, дм – вътрешни болести, катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“, МФ.
Проф. д-р Людмил Пейчев, дм – фармакология (фармакокинетика и химиотерапия), катедра „Фармакология и лекарствена токсикология“, ФФ.
Проф. д-р Мария Орбецова, дм – ендокринология, катедра „Ендокринология“, МФ.
Проф. д-р Анастас Баталов, дм – ревматология, катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“, МФ.
Проф. д-р Владимир Ставрев, дм – орто-

педия и травматология, катедра „Ортопедия и травматология“, МФ.
Проф. д-р Мария Панчовска, дм – вът
решни болести, катедра „Пропедевтика
на вътрешните болести“, МФ.
Проф. д-р Христо Добрев, дм – дерматология и венерология, катедра „Дерматология и венерология“, МФ.
Проф. д-р Иван Дечев, дм – урология, катедра „Урология“, МФ.
Проф. д-р Чавдар Стефанов, дм – анестезиология и реаниматология, катедра
„Анестезиология и реанимация“, МФ.
Проф. д-р Ивета Коева, дм – анатомия,
хистология и цитология, катедра „Анатомия, хистология и цитология“, МФ.
Продължение в следващия брой

фия и обучаван в школата на видния германски философ Йоханес
Ремке, през 20-те години на XX век К. Чолаков публикува основно в
областта на философията в тясно сътрудничество
с проф. Димитър Михалчев. През същия период
работи като учител и завършва медицина.
Вторият период на
творчеството на К. Чолаков – през 30-те години – е посветен на психологията и психотерапията
и на описанието на неговия метод на „психофизиологична декапсулация“. По време на Втората световна война К. Чолаков започва да се занимава активно с клинична
психиатрия, като основава частна клиника в София. След края на войната постъпва на работа в Пловдивския държавен университет, по-късно във ВМИ – Пловдив.
Разностранните си
интереси проф. Кирил
Чолаков предава на своите ученици, много от
които оставят оригинални приноси в българската психиатрия. Неговите
асистенти, впоследствие
професори – Т. Ташев,
В. Йончев и А. Джалдети – са сред влиятелните фигури в академичната психиатрия и клиничната психология у нас
през миналия век. Техните изследвания са фундаментални за клиничната психология и невро
психологията (А. Джалдети); разбирането на депресивните разстройства
(Т. Ташев); клиниката на
екстрапирамидните нарушения (В. Йончев).
През последното десетилетие в тематиката на катедрата се завърна философската проблематика с изследвания
върху концептуални въпроси като психофизичния проблем и метатеоретични модели на психиатричната валидност.
В тясно сътрудничество с
колеги от ПУ „П. Хилендарски“ беше създаден и
Университетски център
по философия и психично здраве.
В този смисъл бе взена стр. 3
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ВДЪХНОВИТЕЛИ ПРЕЗ 2013

Идеята за конкурса се
породи в навечерието на
един от най-българските
светли празници на духовността – 1 ноември – Деня на будителите. Тогава
Асоциацията на студентите медици – Пловдив проведе анкета сред 400 студенти от МФ, ФДМ, ФФ
за излъчване на преподавател вдъхновител в две
категории: от лекторите
и от асистентите.
За преподавател вдъхновител от хабилитираните преподаватели е
избрана професор Виктория Сарафян, дмн –
лектор по дисциплината „Медицинска биология“. Зад този резултат стои пълната отдаденост на проф. Сарафян да бъде университетски преподавател с интелект и висок научен капацитет, перспективно екипно мислене, усет към
детайла. Тя ни вдъхновява с прецизността на
лекциите и атрактивното им презентиране. Тя
е първият преподавател
от МУ – Пловдив, който качи в резюме своите
лекционни теми по курсове с тестове и материали в самостоятелен сайт
sarafian4s.blogspot.com с
онлайн свободен достъп.
Проф. Сарафян поддържа имейл адрес само за
студенти. Тя ни вдъхновява и мотивира още от
първи курс да представяме своите първи научни
разработки, като по нейна инициатива се провеждат „Публични защити на студентски научни
обзори“.
Проф. Сарафян е
инициатор и главен двигател на участието на
МУ – Пловдив в Европейската „Нощ на учените“ – форум, разчупващ
рамките на традицонната медицинска наука, станал предпочитан и популярен сред огромна част
от студентите.
Тя е преподавателят,

който превърна „Дните
на медицинската наука в
МУ – Пловдив“ не само
във ведомствен и национален, но в международен форум, със специална секция за участие и на
студенти.
За преподавател вдъхновител от асистентите
е избрана д-р Анелия Биволарска от Катедрата по
химия и биохимия.
Главен асистент д-р
Анелия Биволарска води упражненията по дисциплината „Биохимия“.
Асистент е в Катедрата

Професор Солаков връчва димплом на проф. Сарафян за „Преподавател
вдъхновител 2013“
по биохимия от 2002 г.
Тя е възпитаник на МУ –
Пловдив, има специалност по биохимия. Активната ѝ пряка комуникация
със студентите прави нейните упражнения едни от
най-посещаваните и интересните. Към момента
доктор Биволарска е докторант в докторска програма по „Медицинска
биохимия“ и ние, нейните студенти, ѝ желаем скорошна и успешна защита.
Надяваме се тази инициатива да се превърне в
традиция за нашия университет, защото тя показва живата връзка между преподавателите и
студентите, но и връзката между поколенията в
МУ – Пловдив и нашата
заедност като университетска общност.
Борислав Дренски,
Председател на АСМ

ЮБИЛЕЙ НА КАТЕДРАТА...

от стр. 2
то решение да публикуваме юбилеен тематичен сборник, който да описва интелектуалните търсения на Катедрата по психиатрия и медицинска психология от
проф. Кирил Чолаков до наше време, озаглавен „От
философията към психиатрията и обратно“.
В сборника ще вземат участие учени от БАН, Великотърновския университет и МУ – Варна.
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ДА ПОСЕЕШ СЕМЕТО НА НОВОТО ЗНАНИЕ

Интервю на Атанас Тошев с гл. ас. д-р Анелия Биволарска – катедра
„Химия и биохимия“, носител на отличие за преподавател вдъхновител
2013.
Как приемате наградата?
С голямо удоволствие, защото оценката е от студентите, следователно е чиста
и ценна за мен. Изненадах се
много, не знаех дори, че е имало подобна анкета.
Кой е Вашият вдъхновител?
В годините, когато аз бях
студентка в този университет, се вдъхновявах от много от моите преподаватели.
Всеки един от тях ни остави
по нещо от себе си, оформи ни
като характер и ни научи на
нещо ново. Тогава те ми бяха
асистенти, а сега са професори. Още тогава разбрах, че не
е достатъчно да имаш много
знания, а да знаеш как да ги

представиш пред аудиторията и как да я завладееш.
Важна ли е обратната връзка студент – преподавател и защо?
Има различни нюанси
на преподаване и това зависи точно от обратната връзка. Има случаи с абсолютно
немотивирани студенти, към
които са нужни доста вдъхновяващи техники, добронамерено отношение, търпение,
да ги накараш да те слушат
активно, да говориш убедително, за да се получи добрата обратна връзка. Тогава се
хаби много енергия, която отдаваш. След подобни упражнения се чувствам доста изтощена. Но пък това е тръпката. Да наблюдаваш метаморфозата и да се насладиш
накрая на изпълнените с благодарност и чистота очи, и
то само затова, че в тях вече си посял семенцето на едно
ново знание.
Оценен ли е трудът
на вдъхновителя?
Това е морална оценка.
Трудът е оценен. В тях е положена основата на медицината. От тук нататък те
ще продължат сами, знаейки
какво търсят и къде да го намерят.
Ще продължите ли
да вдъхновявате?
Аз съм от малкото късметлии, които обичат работата си. Да преподавам е в
кръвта ми, вродено от родителите ми, които са учите-

ли, така че – да, ще продължа.
Има ли сред Вашите
студенти студент вдъхновител?
Всяка нова учебна година
се срещам с нови 70 – 80 студенти, дошли при нас, за да
учат, с различни култури, с
различни характери, с различни мечти. Всеки един от
тях е потенциален вдъхновител. Моята задача освен преподаването е и да им покажа,
че ако повярват, възпитат и
дисциплинират себе си, това
ще стане. Да знаят, че думата „не мога“ не съществува.
Как успявате да превърнете една на пръв
поглед суха наука като
биохимия в интересна?
Не е лесно, като се има
предвид, че материалната ни
база е една бяла дъска с няколко маркера. Но когато разбираш това, което преподаваш, навлезеш в дълбочината
му и разкриеш логиката, тогава го заобичваш и го преподаваш с любов. А когато вложиш любов, става интересно и вдъхновяващо. Един автор беше казал, че: „Голямото майсторство на всяко говорене пред хора не е в думите, които използваме, а в нашата връзка с тези думи.“ Да
можеш да вдъхновяваш и въвличаш хората в своята кауза, е изкуство, към което хората винаги са се стремили и
ще продължават да се стремят.

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР
ПО ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
ВЪВ ФДМ – ПЛОВДИВ – ЕДНО СИЛНО НАЧАЛО
Доц. д-р Георги Томов, дм

Когато през 2009 г.
ФДМ – Пловдив закупи
своя първи Er:YAG лазер, скептиците бяха повече от ентусиастите. Бяха предречени разочарования от „поредната мода
в стоматологията“, развенчаване на митове, неуспехи и връщане към
класиката. Днес, четири
години по-късно, критиците са по-скоро изключение, а лазерната дентална медицина се превърна в една от запазените марки на пловдивския
факултет. Разбира се, това не стана лесно. Бяха
нужни огромни усилия
от преподавателския състав на факултета и ръководството, в лицето на декана доц. Георги Тодоров
и ректора проф. Стефан

Лазерният център към ФДМ – Пловдив разполага със
седем лазерни апарата с различна дължина на вълната,
които покриват целия спектър от диагностични и терапевтични възможности.
Костянев, за да стане възможно невъзможното. И
ако последвалото може да
се опише вярно с думите
на Тертулиан: „Credo quia
absurdum“ („Вярвам го,
защото не е за вярване“,

б.а.), то е, защото постигнатото е повече от впечатляващо: в чужбина бяха сертифицирани наши
преподаватели, закупиха се шест нови лазерни
на стр. 7
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Признанието не е плод...

от стр. 1
ределени критерии – качество на образованието, качество
на академичния състав, научни изследвания, международно
сътрудничество, включително студентски програми и др.
Кои са другите, които получиха наградата?
Номинациите са в различни категории: Най-добър университет: наука и образование; Образование: постижения и иновации; Найдобър преподавател; Най-добър учен; Най-добър студент;

нето на наградите? От
какво се интересуваха
колегите Ви?
На срещата на върха в
Оксфорд се осъществиха близки, на високо ниво контакти,
на които университетски преподаватели, ректори, учени и
изследователи, инвеститори
от цял свят научиха и споделиха идеи за повишаване нивото на съвременната наука и
образование. Смисълът е създаване на бази данни с цел да
се насърчат най-добрите образователни институции, обра-

Проф. Сивков със съпредседателите на Съвета на ректорите проф. Нетинг (вляво) и проф. Гутхиър (вдясно)
Най-добър иновативен проект; Най-добър образователен
учебник; Най-добра университетска библиотека; Най-добър учебен сайт; Най-добро
университетско мото; Найдобър кампус. Академичният
съвет на Съвета на ректорите в Европа представя информацията за участниците в онлайн Leaders Network,
групирана по категории. Победителите във всяка категория се определят чрез безплатно онлайн гласуване на сайта
на Europe Business Assembly,
като също така се вземат
предвид всяка информация в
пресата, както и становищата на комисия от експерти и
жури. Избирателите могат
да бъдат студенти, преподаватели или други, свързани по
определен начин лица.
Информация за победителите се публикува на сайта
на Europe Business Assembly,
както и в годишното издание
на „Алманах Сократ“, официалното издание на Oxford
Summit of Leaders в област
та „Наука и образование“.
Победителите представят
своята дейност на изложба
на форума в Оксфорд.
Какви въпроси Ви
задаваха след обявява-

зователни програми, преподаватели и учители, да се насърчи академичната, творческата и социалната дейност на преподаватели и студенти, както и да се подкрепи професионализмът и да се
признае иновативната академична практика.
Има ли по-висока от
тази награда?
Разбира се... Но Медицинският университет – Пловдив не работи за награди, а
следва свой неизменен път
към повишаване на качеството във всички области на
академичната дейност. И
ако има награди, то те би
следвало да са израз и признание на успехите ни в това направление.
Какво бихте казали
на колегите си и на студентите след тази награда?
Благодаря на всички колеги и студенти за усилията,
които полагат за изграждането на висок престиж на университета. Радвайте се и бъдете горди, защото наградата
е признание за труда на всеки
един от вас и всеки трябва да
се чувства съучастен към това признание!

АМ
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„Какво бих направил/а за МедицинскиЯ университет –
Пловдив, ако съм ректор?“
конкурсът за есе завърши

Най-задълбочено и с разбиране на и на факта, че двете студентки са в 6-ти
темата е написано есето на Десислава курс. Те имат повече опит, по-трайни
Макакова. Правят впечатление отно- наблюдения и изправени пред завършшението към проблемите в универси- ване на образованието си, не само потета, точността на изказа и на предло- точно отчитат пропуснатото, но и жеженията. Размислите не са само лични, ланията им са по-ясно формулирани.
а резултат от разговори и swot-анализ
Есетата на Алие Хавальова, Данчо
на мнения от колеги. По отношение на Гурдев и Иван Шекерев също са мнокачествата си есето на Мария Карама- го добри, но недостатъчно пълни и са
нова в голяма степен се доближава до с по-фрагментарен анализ на проблеработата на Десислава Макакова. Ма- мите. И при тях се отчитат натрупаният
рия познава добре проблемите на уни- опит и стремежът към анализ на случверситета, изживяла е студентските си ващото се. Усилието да се влезе и в стигодини не само като човек, готов да на- ла на притчата също е качество, което
трупа знания, но и като студент с точ- трябва да бъде оценено. Иносказаниени наблюдения и умение да анализира то, намекът, финият детайл подсказват
видяното и преживяното. Вероятно ка- деликатност и умение да се постигат
чеството на посочените есета се дължи положителни внушения.
ПРОТОКОЛ
от заседанието на журито, определено със заповед № R-79/20.01.2014 г. на ректора на Медицинския университет – Пловдив, във връзка обсъждане и класиране на постъпилите в обявения срок есета от конкурса на в. „Аудитория медика“
на тема „Какво бих направила за MУ – Пловдив, ако бях ректор.“
Днес, 21.01.2014 г., на свое заседание комисията в състав: председател – проф.
д-р Стефан Костянев, дмн и членове: доц. Светла Пачева, дм и Иван Странджев –
отговорен редактор на в. „Аудитория медика“, разгледа внимателно постъпилите
материали по конкурса за есе. След разисквания по получените текстове комисията стигна до следното решение:
Присъжда първа награда на0Десислава Макакова – VІ курс медицина
Присъжда втора награда на0 Мария Караманова – VІ курс медицина
Присъжда трета награда на 0Алие Хавальова – ІІІ курс медицинска сестра
Данчо Гурдев – ІІІ курс медицина
Иван Шекерев – ІV курс медицина
Председател: д-р Стефан Костянев, дмн
доц. Светла Пачева
Членове:
		
Иван Странджев
Есе на Десислава Макакова, дентална тел на знания и концентриран опит? Според
мен ефективният ръководител ще знае, че не
медицина, VI курс – I награда
Моeто чувство на отговорност е подтик и той самият като личност, а делата в полза
същевременно провокация пред самата мен да на другите ще бъдат запомнени. Един първоотговоря на така формулирания въпрос. Да- начален слот анализ би дал добър и обективен
ли човек може да си представи какво би из- поглед върху реалността и бъдещото. Кои са
вършил, ако е на определен ръководен пост? силните и слаби страни, какви са заплахите
Отговорът би бил нееднозначен в контекста и възможностите, които предстоят пред нас?
на действителността ни, зависещ от наша- Импровизирано мое проучване сред колегите
ми и сортирането на отговорите по структута ценностна система и лична философия.
Смятам, че ако приемем нещата като ка- рата на слот анализа са моя аргумент при
уза и целта е насочена към общото, а не към създаване на конкретни управленски идеи. Отчастното, то тогава стимулът придобива носно силните страни, ще изтъкнем – съвредруга социалноотговорна окраска. Мотиваци- менна материално-техническа база.
Слаби страни – проблемна комуникация
ята да работиш съзидателно в полза на другите е едно различно разбиране на съвремен- студент – преподавател, липса на достатъчния ръководител. Университетът е място- на информация относно учебния процес.
то, което изгражда критично мислене, креаЗаплахи – понижаване качеството на претивност и интелектуално развитие, морал- подаване и обучаването на недостатъчно кваност и нравственост, особено при обучение- лифицирани кадри.
то на кадри, представляващи най-хуманнаВъзможности – повишаване качеството на
та професия.
преподаване и авторитета на самата инстиСчитам, че ректорът е лицето, което има туция посредством здравни кампании, насоченай-важната отговорност, а именно управля- ни към Медицинския университет – Пловдив.
ващо институцията в нейната цялостност –
Във връзка с направения анализ предлагам
материално-техническа структура, учебно- следните промени, ако бях ректор:
научно развитие на студентите и препода- • Работещи нощни библиотеки в общежитивателите и като трета същност, история, ята;
традиции, „дух“ на самия университет.
• Въвеждаща информация в света на висшеМоята теза е насочена и ще бъде развита то образование и в частност на Медицинския
именно в тези три основни направления.
университети – Пловдив за първокурсници.
Ако бях ректор, бих си задала въпроса: кое Уеб базирана, интерактивна система, запозе това нещо, което мотивира студента да учи наваща ни със структурата на университеименно тази специалност и кое мотивира все- та, права и задължения, общежития, стипенки един преподавател да бъде разпространина стр. 6
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МНД „АСКЛЕПИЙ“ С НОВО РЪКОВОДСТВО
СЛЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Доц. д-р Благой Маринов, дм,
председател на МНД „Асклепий“

Младежкото научно
дружество (МНД) „Асклепий“ е доброволно сдружение на студенти и млади учени при МУ – Пловдив, носител на почти
25-годишна традиция в
развитието на научния
потенциал на университета. Дружеството се занимава с организиране и
провеждане на срещи, семинари и конференции,
повишаващи знанията в
областта на методологията, статистическата обработка на информацията,
с библиографски справки и приложението на
информационни системи във всички медицински специалности.
В началото на 2013 г.
се извърши пререгистрация на членовете на МНД
„Асклепий“, като кандидатите имаха възможност да заявят желанието си за членство в регистрационните си форму-

ляри на конкурса „Наука
и младост 2013“, а по-късно и електронно на сайта на МНД „Асклепий“.
В бъдеще тези две форми ще продължат да съществуват в стремежа ни
да увеличаваме членската
си маса. На 21.11.2013 г.
се проведе Общо събрание на дружеството, на
което беше приет новият
устав и беше избран нов
Управителен съвет. Общото събрание беше почетено и от редица официални гости. Проф. М.
Мурджева, зам.-ректор по
МСПД, поднесе приветствие от името на ректора
проф. С. Костянев и пожела младежко дръзновение на участниците, както и много успехи в областта на научноизследователската дейност. Присъстваха още и утвърдени
преподаватели от всички
факултети на МУ – Пловдив, като беше подчертана необходимостта от индивидуалната работа със
студентите и стумулиране на израстването на талантливи личности, които постоянно да подмладяват кадровия състав на
нашия университет.
Доц. д-р Б. Маринов,
дм, председател на МНД
„Асклепий“, изнесе отчетен доклад за дейността
на дружеството през изминалия период и представи проекта за нов устав, които бяха гласувани
от Общото събрание.

Едни от най-важните акценти в новия устав
са въвеждане на възрастово ограничение (до 45 г.)
за активно членство, нова структура и начин на
работа на Управителния
съвет, дефиниране на целите и задачите на дружеството, както и хармонизирането на редица текстове с правилника на
МУ – Пловдив. Обсъдени бяха и редица предимства, от които да се ползват членовете на МНД
Асклепий, включващи:
• Ползване на намалени
такси, приоритетна регистрация и др. при участие в мероприятия на дружеството.
• Включване във вътреуниверситетски и национални научни проекти.
• Достъп до консултации
и методическа помощ
при изготвяне на презентации и постери за научни форуми.
При избора на новия
Управителен съвет беше
спазен принципът, заложен и в новоприетия устав на МНД „Асклепий“,
а именно – издигане на
председател и квотно
участие на преподаватели
и студенти/докторанти
от всичките пет факултета на МУ – Пловдив. Както е заложено в устава и
с цел осигуряване на приемственост в управлението на дружеството, новоизбраният Управителен
на стр. 7

Профил на лекаря с успешна комуникация

Есе на Александра Ганева,
участник в курса по медицинска комуникация

Комуникацията е едно
от най-важните творения
на човешката еволюция.
Езикът е едно от средствата за комуникация, а
речта е прилагането му
в действие. Езикът е жив

и ние творим чрез него.
Старите лекари казват, че
в медицинската професия
има три оръжия: нож, лекарство и дума. Така комуникацията е неотлъчна
част от лекарската практика. Именно тя е тази,
която твори пътя към пациента.
Лекарят с успешна
комуникация владее нейните лъчи, основните от
които са вербалното и невербалното общуване.
Чрез разговора с пациента лекарят достига
до ключовете, които ще
отворят вратите към диагнозата. Известна е сентенцията „Който добре
разпитва, добре диагностицира“. А общуване-

то с пациента, освен че
подпомага диагностичния процес, е и част от
цялостното лечебно въздействие на специалиста.
Лекарят с успешна комуникация е ведра личност с много знания, които са негова опора, правят го стабилен и уверен,
личност с голямо сърце,
което е способно да съзре всяко кътче от човешката душа, независимо в
коя част от божествената
комедия се намира.
Така той с прецизност
на хирург и сърце на лечител открива огнището
на страданието, потушава
го и връща пациента на
обществото – по-здрав,
по-осъзнат и по-щастлив.
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значимостта на лекаря
като личност

За пръв път в МУ – Пловдив през 2013 г. стартира СИД по медицинска комуникация. Курсът беше инспириран от идеите на личностноцентрираната медицина, която извежда на преден план не само пациента като личност, но и значимостта на лекаря като личност с определени качества и осъзната необходимост
от комуникативни умения. Курсът беше предназначен
за студенти по медицина. В рамките на едно от последните занимания предложих на студентите да напишат
есе на тема: „Профил на лекаря с успешна комуникация“. Спонтанни и необмислени предварително, есетата бяха написани за кратко време – в рамките на един
учебен час. Дълго време се колебаех дали ги харесвам,
защото са наистина хубави, или ги харесвам, защото
харесвах студентитите, които ги бяха написали.
Водещ курса по медицинска комуникация:
доц. Светла Пачева, дф, директор на ДЕСО

Курсът по медицинска комуникация

Профил на лекаря
с успешна комуникация

Есе на Теодосия Николова,
участник в курса по медицинска комуникация

Лекарят преди всичко
е човек и никога не трябва да забравя това. Той е
човекът, при когото отиваш в своите най-тежки
моменти, държащ живота
ти в една ръка, в която му
поверяваш безусловно, с
надеждата за подобрение,
за успешен край.
Съвременното ежед
невие е изключително динамично, напрегнато. Лекарят много често забравя
защо е избрал тази благородна професия, а именно
грижата, помощта, разбирането на пациента, който е преди всичко човек
като него. Лекарят обича
винаги да бъде прав и безгрешен в преценката си. В
желанието си за победа на
всяка цел – помощ на пациента.

Недопустимо е добрият лекар да използва
изрази като „никога няма
да се подобри състоянието Ви; Вие завинаги ще
останете така; няма да живеете вечно“ и т.н. Ключът към успешна комуникация между лекар и пациент е лекарят да се отдаде изцяло на този диалог, да бъде любознателен, търпелив, да проявява интерес към болката на
човека отсреща. Изключено е личните проблеми
на лекаря да рефлектират
върху комуникацията му
с пациентите и диагностичната му преценка!
Колкото повече израства в професията си,
колкото повече години минават, лекарят става все по-сигурен в себе
си и безгрешен в преценката си като специалист.
Това в повечето случаи
играе лоша шега. Добрият лекар вече не е само добрият професионалист, с
0% смъртни случаи, но и
сърдечният, помагащ, изключително човечен лекар. Защото: „Лошата рана заздравява, но лошата
дума никога не се забравя“ – клише, което важи с
пълна сила в общуването
между лекаря и пациента.
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Като незавършен гещалт
впечатления от Индия

Доц. Светла Пачева,
директор на ДЕСО

Докладът за служебното пътуване в Индия е
написан. Невероятно е,
че отново съм вкъщи, отново с любимите хора,
отново – любимите места. От цветната, ярка, неизбродима Индия в черно-белия есенно-зимен
пейзаж. Питат ме: – Кажи
за Индия?! Какво да кажа – чудно е как за 12 дни
можеш да посетиш 6 от
най-големите градове в
Южна Индия и да не видиш нищо. Е, почти нищо. Единият ден ставане
рано, дълго пътуване до
летището, кратък полет,
пак дълго пътуване до хо-

воля и избуяват; свежите
цветя в хотелите в огром
ни вази и в по-малки изящни съдове на видни и/
или почти незабележими
места в хотелите, грижливо аранжирани и незабележимо сменяни всеки
ден; оранжевите цветове
на стрелиция ту единично, ту в количество, каквото не може да бъде видяно в нито един цветарски магазин в България.
А пазарите! Пъстра гледка с плодове и зеленчуци,
лъскави гривни, дрехи,
цветя, гирлянди от цветя,
билки – тулси – свещения
босилек – при първото си
посещение в Индия видях
да го отглеждат в дворовете пред дома в специална
поставка, а вечер да се отдава почит и да се запалва
специална лампада.
Срещите във всеки
град бяха организирани
по един и същ, добре замислен начин. Започваха с приветствия от ор-

Турси пазар в Пуна
тела, а на другия ден ра- ганизаторите и местните
бота – от 9 до 5. Шест гра- представители на акадеда – шест полета.
мичната общност, запалОтново, както при ване на лампата на обраличното ми посещение зованието – символичен,
на Индия преди 8 месеца, но силно впечатляващ
бях поразена от красота- акт. Четейки програмата,
та и изяществото на най- мислех, че това е метафоневероятни места – стари ра – чисто лингвистична,
къщи, почти разпадащи но каква беше изненадасе, но с фино изработе- та ми, като видях специни фасади, особено дър- ално поставената лампа,
ворезбите по балконите – изглеждаща като голям
сякаш брюкселска данте- свещник с размери на пола; причудливи пана с знатите ни от християнфазани, флорални моти- ските църкви, да бъде зави, символични фигури палена със свещ и през
и извивки по вътрешните цялото време 5 фитила да
стени на хотелите, лети- горят, осветявайки работщата, по стените на над- ния ден – това вече е мелези и мостове в градо- тафора, но нали нашият
вете; красиво оформени живот е метафоричен –
градински кътчета с цъф- както казва Джамбатиста
тящи цветя и храсти – ня- Вито – човекът е метафокои от тях отглеждани в рата на битието.
Продължение
България като стайни в
в следващия брой
саксии, в Индия растат на
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ТЕНИСЪТ НА МАСА Е СТУДЕНТСКИ СПОРТ

БИБЛИОТЕКАТА –
ИЗТОЧНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЯ И
МЯСТО ЗА ВЪЗПИТАНИЕ

(мнение)

Д-р Димитър Калайджиев

Живеем във време,
когато ежедневно се откриват новости във всички сфери на човешкото
познание. Същите стават достояние на широки слоеве от обществото
чрез вестници, списания,
телевизия и интернет. В
това направление столетия наред библиотеките
са играли изключително
голяма роля като източник на информация. Така
е била и си остава мисията на библиотеката към
МУ – Пловдив. Като един
от редовните ѝ посетители искам да изразя и споделя скромното си мнение за нейното развитие
и стил на работа.
През 50 – 60-те години
на ХХ век, времето, в което бяхме студенти, библиотеката разполагаше с оскъден библиотечен фонд.
За читалня се ползваше
една стая в стария ректорат. Зимно време за поддържане на печката с въглища ние, студентите,
давахме дежурства.
Към настоящия момент, благодарение на
ръководството, ректора
и директорката на библиотеката Мая Урумова,
с нейната амбиция и компетентност, са извършени генерални промени в
обзавеждането и оборудването. Библиотеката в
момента разполага с найсъвременни списания на
български и чужди езици,
учебници по всички дисциплини, актуални монографии, компютърна
зала, интернет, копирна
техника и др.
Работещите в библиотеката респектират със
своята компетентност и
отзивчивост и стремежа
си да бъдат винаги полезни на посетителите.

С множество призови места и носители на купи от различни студентски първенства по тенис на маса са студентите от отбора на МУ – Пловдив. Над 160 студенти от първи курс от трите факултета на университета участват в редовните занимания, залегнали в учебната програма. От секция „Физическо възпитание и спорт“ отдават силния интерес и на новите отлични условия за практикуване на любимия
спорт, осигурени от ръководството на МУ – Пловдив. Учебните занимания и тренировките на отбора се провеждат в нова, професионална спортна зала за тенис на маса, оборудвана
с модерни съоръжения и съобразена с всички изисквания и специфики на този спорт.
Спортът играе важна роля в развитието на един млад
учен. Той развива важни умения, които му биха били от голяма полза. Спортният хъс, бързината, ловкостта, както и
много други умения доразвиват способностите на студента. Не
е тайна и че интелектуалните способности се увеличават по
този начин. Голям принос за развитието на представителния
отбор имат преподавателите от секцията по физическо възпитание и спорт, които неуморимо заразяват с ентусиазъм. Очакванията на треньорите по тенис на маса са, че и тази година
на предстоящите областни и републикански студентски турнири по тенис на маса представителният тим на МУ – Пловдив по тенис на маса отново ще се представи на добро ниво.

Залата за заниманията по тенис на маса
Текст и снимка Атанас Тошев, ІІ курс ФФ
Есе на
Десислава Макакова
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дии, учебни бази, транспорт,
обучение, предмети, изпити,
научни форуми за студенти,
развлечения.
• Създаване на електронна
библиотека и управление на
учебните материали по интернет (удължаване срока за
вземане на библиотечни материали).
• Създаване на студентска
медия – радио и вестник за
учебния, научния и социалния живот в и извън университета.
• Даване превес на съвместни
извънаудиторни занимания и
кампании между преподаватели и студенти по социални и здравни проблеми – пример: „Живот без тютюнев
дим“, превенция на болести,
предавани по полов път, диалог за „здравна култура, екология и превенция“, срещи и
кампании за мониторинг на
здравната култура.
• Изнасяне на здравни лекции от студенти и млади
преподаватели сред подраст
ващото поколение в училищата.
• Създаване на университетски сувенирен магазин с предмети, олицетворяващи духа на Медицинския универси-

тет – Пловдив.
• Среща за менторство и
приятелство в определени
дни, като кампании между
преподаватели и студенти,
и създаване на приятелства.
• Подпомагане и развитие
на университетски център,
програма за бивши студенти, които са успешни в своята професия, изнасящи житейски и професионални съвети на студентската общност. Програма за дарителство от бивши успешно реализирани студенти.
• Музей на медицината – исторически факти за университета.
• Онлайн лекции и семинари.
• Създаване на най-голямата медицинска библиотека
в България, редки монографии, учебници, статии и друга медицинска литература.
• Приобщаване на чуждестранните студенти, организиране на културни събития;
• Реновиране на общежитията.
• Засилване на спортната
дейност и студентски спортни турнири.
• Обмяна на опит с медицински университети от други страни.
Ако съм ректор, винаги ще работя с мисълта, че
университетът съществува
заради студентите!
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КОНСТАНТИНОС ЛИНДАС –
„ЧУЖДЕСТРАНЕН СТУДЕНТ ЗА 2013“
За седми пореден път по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Р България се провежда конкурс за „Студент на годината“. Той е под патронажа на министъра на образованието и науката.
Националният приз се учредява в началото на 2006 г.
Конкурсът популяризира постиженията на българските студенти пред обществеността, удостоявайки
студенти от всички области на висшето образование.
Студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в научната, културната, спортната и други
дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.
Жури, съставено от водещи експерти от всички области на образованието, избра за „Чуждестранен студет на годината“ Константинос Линдас. Представител на редакцията на университетския вестник „Аудитория медика“ се срещна и разговаря с наградения.
дицина и защото сме чужден
ци. Много често имаме проблем с изразяването на български. Мисленето ни на гръцки е по-богато. Но е възможно да се учи медицина в България и от чужденци. Аз всяка година трупам все повече и
повече знания…
Само с това ли се заКонстантинос Линдас нимаваш?
Не, разбира се. Ходя на
е роден на 24.11.1992 г. в
фитнес.
Излизаме с колегите
град Орестиада, Гърия.
Средно образование за- на разходка в града. Ходим и
вършва в родния си град. по заведенията на Пловдив.
Кои от изучаваните
Сега е студент ІІІ курс мепредмети
ти харесват?
дицина в МУ – Пловдив.
Физиология. Това беше
Как се чувстваш
след определянето ти за първият предмет, който при„Чуждестранен студент личаше на истинска медицина. Сега, в трети курс, става
на годината“?
Доволен и щастлив, за- все по-интересно.
Какво получаваш и
щото положените от мен усикакво
не ти достига в
лия бяха възнаградени. В началото бях стресиран, в до- образованието тук?
Доволен съм. Избрах мебрия смисъл, а сега съм само
радостен. Моите родители дицината в Пловдив, защото
научиха още когато бях но- е от най-добрите университеминиран. За тях нямаше зна- ти в Европа. Теорията е досчение дали ще бъда определен татъчна, може би бих искал
за „Чуждестранен студент на повече практика.
А бъдещето ти с
годината“, за тях номинацията беше също много важна. какво е свързано?
След завършване на обраБаща ми е лекар, а майка
ми – медицинска сестра. Те зованието си няма да се прибеработят в кабинета по мик- ра в Гърция. Искам да отида
в Западна Европа, защото и
робиология на баща ми.
Как се ориентира в сферата на медицината, и в
икономическата област там
към медицината?
Винаги съм искал да уча нещата стоят по-добре.
За какво мечтаеш?
медицина. Не мога да си предДа стана един от най-доставя, че мога да се занимавам с нещо друго. Кандидат- брите лекари по специалностствах в университет в Гър- та, която избера. Това за мен
ция, но не успях и дойдох да е най-важното. Аз не уча за
награди, а за да съм полезен
уча в България.
Мислиш ли вече за на хората. Наградата е нещо, което може да се случи
специализация?
Още не. Искам да мина или да не се случи. За всички,
през всички предмети и специ- които учат медицина, личниалности и тогава да избирам. ят живот е на второ място.
Лесно ли се учи ме- Искам да завърша университета, а след това ще мисля
дицина в Пловдив?
АМ
Не е лесно, защото е ме- за други неща.

С Т УД Е Н Т И
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УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР
ПО ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА...

от стр. 3
апарата, обособи се лазерен център за научна и
лечебна работа, провежда
се годишна лазерна Академия с международно
участие, акредитираха се
курсове към СДО, работи се по научни проекти
и докторантури, а факултетът се присъедини към
Global Training Academy,
наред с университетите
в Ница, Йерусалим, Виена, Женева, Тайпе, Пиза
и Барселона.
Но най-важното събитие, с оглед бъдещето на
тази дейност, беше решението за организиране на
факултативен курс по лазерна дентална медицина
за студенти, с което Факултетът потвърди своите ангажименти по отношение на най-важната си
функция, а именно образованието. Въз основа на
решение на Академичния
съвет на Медицинския
университет – Пловдив с
Протокол №3/05.04.2012
и с уведомително писмо
на Факултета по дентална
медицина беше одобрен
„Факултативен лекционен и практичен курс по

Доц. Пламен Загорчев, дбн
подготвя опитна постановка за демонстрация по
време на лекцията си, посветена на основите на лазерната физика.
лазерна дентална медицина за студенти“, който
стартира през зимния семестър на учебната 2013 –
2014 г. Общо 53 студенти се обучават в пет мо-

дула, включващи 15 лекции и 5 часа практическа
работа и клинични демонстрации. Лектори са
доц. П. Загорчев (катедра
„Медицинска физика“),
д-р В. Бозалиева (външен
лектор) и доц. Г. Томов,
с клинични асистенти д-р
М. Мутафчиева и д-р Н.
Николов от катедра „Пародонтология и ЗОЛ“.
Програмата, по която се
обучават студентите, е
адаптирана по програмата на университета „Адаса
ен карен“ в Йерусалим, с

на WFLD, както и много
други организации и университети по света. За изминалите години повече от 30 световноизвестни имена в областта на
лазерната дентална медицина бяха наши гости
в Пловдив: проф. Арнабат и проф. Еспана от
Испания, проф. Ж. П.
Рока от Франция, проф.
Корнблит, проф. Ромео,
проф. Форнейни и проф.
Оливи от Италия и много други. Програмата на
петата юбилейна лазер-

ФДМ – Пловдив е сертифициран център за обучение
по лазерна дентална медицина към Global Training
Academy, наред с още 10 университета от цял свят.
който факултетът в Пловдив подписа договор за
сътрудничество в началото на 2013 година.
Между университетите в Йерусалим и Пловдив съществува отлично колаборация в област
та на лазерните технологии в денталната медицина, а от 2011 има и интензивен обмен на преподаватели: гост-лектори в Пловдив са били:
проф. Джошуа Мошонов, проф. Адам Щабхолц, д-р Шаронит Сахар-Хелфт, д-р Ави Рейханян. Наши партньори
са Българското дентално
лазерно общество, член

на Академия през 2014 г.
също ще ни изненада със
световни имена и интересни теми.
„Всяко начало е трудно, но когато има ентусиазъм и съмишленици,
целите са постижими“ –
това ни каза преди години проф. Жан-Пол Рока,
един от доайените на лазерната дентална медицина в Европа. Днес знаем,
че това е правилният път.
Лазерният център във
факултета вече е факт, а
ентусиазмът, интересът
и благодарността в очите
на студентите са наградата за положените усилия.

МНД „АСКЛЕПИЙ“ С НОВО РЪКОВОДСТВО
СЛЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
от стр. 5
съвет ще се включи в работата по текущите проекти на МНД „Асклепий“
веднага, а ще застъпи
ефективно след двугодишен период. Резултатите от проведените избори са, както следва: председател – доц. д-р Бла-

гой Маринов, дм; МФ –
д-р Делян Делев – преподавател, Иван Шекерев –
студент; ФФ – ас. Димитър Пенков – преподавател, Георги Вълчев – студент; ФДМ – д-р Севда
Рималовска – преподавател, д-р Благовеста Янева – докторант; ФОЗ – д-р
Нина Мусурлиева – пре-

подавател, ас. Борис Тилов – преподавател; МК –
Мария Божкова – преподаветел, Пламен Спасов –
преподавател.
Повече информация
за МНД „Асклепий“ можете да получите и на
сайта
http://asclepius.
meduniversity-plovdiv.bg.
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А УД И Т О Р И Я

„ ...между земните и
небесниТЕ селения“

Антоанета Караивадив.
нова-Павлова е родена
Пише поезия и пропрез октомври 1974 г.
за. Автор е на поетичнив гр. Пловдив. Получате книги „Следа от дъжд“
ва средно специално об(2003 г.), „И утре е начаразование в строителен
ло“ (2005 г.), „По тихия
техникум. Завършва с
път на тревите“ (2011 г.).
отличие специалностиИма публикации в
те „Българска филоломестния и регионалгия“ в ПУ „П. Хилендарния печат. Отличавана
ски“ и „Публична адмие в национални конкурнистрация“ в ТУ – Вар
си. По нейни текстове са
на. От 2008 г. работи касъздадени песни.
то хоноруван преподаваЧлен е на Дружествотел по български език на
то на пловдивските писачуждестранни студенти в
ДЕСО към МУ – Пловтели.
Литературни отзиви:
Розалия Александрова: Поетичната ѝ визия трепти между земните и небесните

селения. Там се раждат истините – и горчиви, и сладки, но винаги неподправено реални и призивно магични.
Петър Анастасов: Тя не съчинява поезията в рутинния процес на една псевдопрофесионална еуфория – тя открива поезията в себе си, улавя я с трепетите на душата си,
с невидимите антени на сетивата си...
Димитър Атанасов: Павлова умее да прави поезия от ежедневието, от малките
радости, в които намира смисъл. Тя е искрена и непосредствена, дори земна, интелектуалните пози не са ѝ присъщи. Нейният самобитен художествен свят е привлекателен, симпатичен и уютен. Може би затова се получава диалогът ѝ с читателя.
ТАЛАНТ
По камъните, на които съм сядала,
нима е възможно да върна пътеката
и пила-непила от извори в жегата,
да бъда дървото, опазило сянката?

РОЗА
Дариха ми я – малка, крехка,
смути ме тоя странен жест.
Признавам, бе случайна среща,
но ме вълнува и до днес.

Нима е възможно след толкова есени,
преди да попълня Живота отвесно,
захвърлила всички въпроси нелесни,
да бъда и аз продавачът на кестени?

На улицата – сред позната проза,
с усмивка минувач се доближи,
поднесе ми безмълвно бяла роза,
прекръсти ме и се отдалечи.

И аз да продавам и доблест, и мъдрост.
И в моята кошница смях да се рони.
А там – пред зида на гнева, да ме съдят
въпросите вечни по вечни закони.

От толкова букети този ден –
искрящо станиолови, огромни –
опазих само усет съкровен
при спомена за трепетната роза.

Кой властва над мене?... Моята орис
или моят избор?... До днес не разбрах.
Талантът ми стига дотук – да говоря,
а не да мълча от страх.

Не вярвате, усмихвате се вие:
голямо чудо – роза, непознат...
Но знае ли човек какво се крие
зад малките неща на тоя свят?

февруари 2014

ОБИЧАМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Мария Велева, детска сестра,
Орална хирургия, ФДМ

Родена съм в Пазарджик. Средно образование завърших там. През
1984 бях приета в MK в
Пловдив, специалност
„Детска сестра“. Работила съм в КАРИТ, сега
съм в Орална хирургия
на ФДМ.
Кукли изработвам от
десетина години. В на-

чалото правех пискюли
от прежда, които обличах в народни носии от
всички фолклорни области на България. С тях
съм участвала в две от
предишните изложби на
Нощта на учените.
Преди време попаднах в един руски сайт, където видях за пръв път
куклите, които правя в
момента. Много ми харесаха и реших, че трябва на всяка цена да се науча. Е, никак не беше лесно, но... мисля, че успях.
Процесът на създаване
на една кукла е сложен,
но аз обичам предизвикателствата, а когато оживее в ръцете ми – забравям трудностите и вече
планирам следващата.

НЕ БЕШЕ СЪН
Безмилостен и дързък сняг,
Ключът, клисарят, тъмнината...
не в Пловдив – сякаш в Антарктида,
кибритът, грейналата свещ...
виелица в безумен впряг,
като пролука в бъднината
а трябваше до храм да стигна.
подир духовен водосвет.
И първа да пристъпя в църква,
и първа да запаля свещ...
Аз трябваше да бъда първа –
така отключвал се късмет.

Събуждат се пред мен икони,
заспивали ли са – не знам,
но добродетели изконни
откривам в себе си и Там.

Каква ли беше тая казън,
която ме повика тихо,
защо повярвах безотказно
в мощта на вси светии,

И в чистата сълза пред Бога
остават моите молитви
за страдащите малки хора
и за сърцата им разбити.

до днес остава неизвестно.
Но трябвало е неслучайно
снегът и в месец май да влезе,
и в мойте съкровени тайни.

Под шепота на думи скривам
поредни неудачи, травми,
като човек пречистен, хрисим
след часове напускам храма.

По бузите си още сещам
дъха на хиляди снежинки,
които в полета си сетен
ликуват, че са живи, живи...

Не беше сън! Наместо сняг
в небето слънце бе изгряло –
топеше всеки страх и грях
и беше слънчево и бяло.

Куклите на Мария Велева
Редакционен екип:
Председател: проф. д-р Ст. Костянев, дмн – ректор на
МУ – Пловдив; Отговорен редактор: И. Странджев
(тел. 60 22 37); Редактори: М. Танев; Е. Христова; Езиков редактор: А. Куцарова; Организационен секретар:
В. Гюлина (тел. 60 25 88); Графичен дизайн: Н. Пейчев;
Предпечат: В. Янкова; Фотограф: Н. Витковска.
4002 Пловдив, бул. „В. Априлов“ 15 А,
e-mail: pressmedica@abv.bg

