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

Скъпи преподаватели и студенти,
На 6.11.2014 г. ние
проведохме Общо събрание на Университета, на
което беше отчетен двегодишен период. Там ние
отчетохме мащабна строителна програма, с основен акцент – създаването на европейски условия
за работа, почивка, хранене и спорт на нашите студенти. В този кратък отрязък от време бяха
завършени повече от 20
строителни обекта. Ето
по-важните от тях:
БИЦ с 4 библиотеки. При получаването
на престижната награда за „Най-добра университетска библиотека“ в
Оксфорд аз казах, че найдобрият университет в
света е съвременната университетска библиотека.
Нашата библиотека вече има уютна среда, модерно обслужване, достатъчни електронни ресурси, свободен и отдалечен
достъп.
Завършихме ремонта и мебелирането на студентски Блок 1 на „Царевец“ 2, където не беше
правено нищо 30 години.
Имаме готовност да започнем ремонта на студентския стол и кухнята, но по
на стр. 2
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ДЕКЕМВРИ!

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС В ОКСФОРД:
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР
„НАЙ-ДОБРА УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА“ ЗА 2014

На Срещата на върха
в Оксфорд в средата на
октомври т.г. МУ – Пловдив получи поредното
високо отличие. Библиотечно-информационният
център спечели наградата в категория „Най-доб
ра университетска библиотека“ за 2014 г. в международния конкурс „Наука
и образование“.
Състезанието се провежда под патронажа на
Клуба на ректорите в Европа и Комитет „Сократ“

в Оксфорд и цели да бъдат отличени значимите
достижения на университети, библиотеки, учени
и студенти.
Сертификатът за отлични постижения беше
връчен лично на г-н ректора – проф. д-р Стефан
Костянев, от проф. Джон
Нетинг – генерален директор на Европейската
бизнес асамблея, Великобритания.
Отличието е международно признание за

динамичното развитие
на БИЦ и за европейското ниво на информационно-технологичната
инфраструктура, ресурси
и услуги.
Този успех е и потвърждение за постигнатите резултати от реали
зацията на проект „Осигуряване на достъпна
и рентабилна инфраструктура на Медицинския университет – Пловдив чрез подобряване на
енергийната ефективност
на сградите и модерни-

зация на Библиотечноинформационния център“, BG161РО001/ 1.107/2009/011, съфинансиран по ОП „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г.
Екипът на БИЦ цени
високо приноса на всички, които инициираха,
подготвиха и подкрепиха
кандидатурата ни в престижния конкурс.
Заедно доказахме, че
„Библиотеката има силата
да свързва и вдъхновява“.
Мая Урумова,
Директор БИЦ

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ
ОТ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ВИПУСК 2014 г.
Четвърта аудитория, една от най-големите в Медицинския университет – Пловдив, е препълнена. Тържествената академична церемония по връчването на
дипломите на успешно завършилите обучението си
във Факултета по обществено здраве 164 бакалаври и
магистри от випуск 2014 год. започва. Фанфарите известяват влизането на академичното ръководство на
Университета, начело с ректора – проф. Костянев,
и на Факултета, начело с декана – проф. Стефанов.
Присъстващите дипломанти, преподаватели, родители, гости, представители на медиите и общественици приветстват с ръкопляскане академичното ръководство. Всички, на крака, почтително изслушват химна
на Р. България, след което заемат местата си.
По традиция тържеството започна с музикално
приветствие. Тази година очарователното и световноизвестно трио „Сопрано“ поздрави дипломантите с
3 свои изпълнения.
Водещият на тържествената промоция – доц. Д.

Димитрова, изказа благодарност за оказаното внимание на официалните гости на тържеството.
Същинската промоция започна с кратко встъпление на проф. Стефанов, в което той представи справка за развитието и постиженията на Факултета и успеха
на випуск 2014 и прочете заповедта на ректора за награждаване на отличниците: магистрите по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ Иван Дечев, Стефан Борисов, Ивана Стоева, Десислава Бакова и Иван
Иванов; магистрите по „Управление на здравните грижи“, три семестъра: Севделина Александрова, Илияна
Пущинкова, Таня Стойчева – два семестъра, Ани Стоянкова – два семестъра, Наталия Гешева – два семестъра; бакалаврите по „Управление на здравните грижи“:
Екатерина Братанова, Савина Христова-Петева и Фатма Арабаджиева.
Първи поздрави дипломантите проф. Костянев.
Поздравления бяха поднесени и от името на г-жа Таня Георгиева – директор на БЧК – Пловдив, както и
на стр. 4
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настояване на студентите
отлагаме тази „операция“
за ваканцията. За следващата година е планиран ремонтът на Блок 2 и
всички асансьори, с което изпълняваме на 100%
обещанията си от мандатната програма.
На 13.11.2014 г. открихме великолепен спортен
комплекс (баскетболно,
волейболно и футболно
игрище с изкуствена трева, два тенис корта и осветление) на територията
на Медицинския колеж.
Беше направен освежителен ремонт на спортната
зала и започна строителството на голяма и удобна съблекалня. Очаквам
от студентите проект за
изграждането там на още
няколко спортни съоръжения като стена за тенис, стена за катерене, а
защо не и едно игрище за
пейнтбол.
След 8 декември трябва да започе работа и основно
ремонтираната
спортна зала „Медик“ с
модерен фитнес център
към нея. Надявам се, че
при тези чудесни условия
ще започнат своя живот и
нашите танцови състави.
Списъкът на завършените обекти е дълъг, затова спирам до тук. Спортът
е безспорен приоритет на
ръководството на МУ –
Пловдив. Всяка инвестиция в студентския спорт
е инвестиция в здравето
на студентите и в тяхното
бъдеще. Затова ще изисквам спорта да се превърне в свободноизбираема
дисциплина до края на
следването! Колкото повече е натоварена учебната програма на студентите, толкова повече време трябва те да имат за
спорт. За три години ние
инвестирахме в спортно строителство и в студентски спорт повече, отколкото предишните ръководства за 3 мандата.
Ценете и пазете постигнатото!
Пожелавам на всички студенти здрав купон
на 8 декември, един празник, който по академична
традиция те празнуват от
Никулден до Коледа.

ИНФОРМАЦИЯ

ноември 2014

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
СЪБРА ИТАЛИАНСКИ И БЪЛГАРСКИ СВЕТИЛА
В ОБЛАСТТА НА АНАТОМИЯТА И ХИРУРГИЯТА
НА КРАЙНИЦИ

На 17 и 18 октомври
2014 г. Медицинският
университет – Пловдив
за втори път бе домакин
на „Курс по анатомия и
хирургия за долен и горен крайник“ за специализанти по ортопедия
и хирургия. Събитието
протече под патронажа
на Българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА),
Италианската ортопедична и травматологична асоциация (SIOT),
Министерството на образованието и науката и др.
Медицинският университет – Пловдив беше
домакин и съорганизатор на събитието заедно
с българо-италианската
Фондация „ЧерноморскоСредиземноморска медицинска академия”, с
президенти проф. д-р
Димитър
Камбуров
от Варна и проф. д-р
Микеле Роза от универ-

ситета в Месина, Италия.
За провеждането на
обучението в МУ – Пловдив гостуваха 8 лектори от Италия. Към тях
се присъедини екип от
13 български професори, доценти и асистенти
от МУ – Пловдив и медицинските университети в София, Варна и
Плевен. От МУ – Пловдив участваха анатомите – проф. д-р Стефан
Сивков, доц. д-р Слави
Делчев и д-р Стоян Новаков, както и проф. д-р
Владимир Ставрев – ортопед, и проф. д-р Мариана Мурджева – микробиолог. Лекциите бяха
проведени в Аудиторния
комплекс на МУ – Пловдив, а практическото обучение – в съвременната
база в Катедрата по анатомия.
Съвместното научнопрактическо сътрудничество между медицин-

ските университети на
гр. Месина в Италия, гр.
Аликанте в Испания и медицинските университети
във Варна и Пловдив беше поставено през 2012 г.
Курсът се превръща вече в ежегодна традиция, след като през
2013 г. в МУ – Пловдив
успешно беше проведено обучението по анатомия и хирургия за лакът
и коляно за специализанти от Италия, Испания и
България.
Този курс е израз не
само на доброто сътрудничество между български и италиански академични преподаватели медици, но и на задълбочаващите се контакти между различни специалисти
в тази област – анатоми,
ортопеди, патолози, микробиолози.
Отдел „Международно
сътрудничество”
МУ – Пловдив

ДОЦЕНТ ОТ МУ –
ДЕЛЕГАТ НА
СВЕТОВНА
АСОЦИАЦИЯ
ПО ХИРУРГИЯ

Доц. д-р Борис Сака
кушев, дм от Катед
рата по обща хирургия на МФ е номиниран за Национален делегат за България на
WSES за 2014 – 2016 г.
Номинацията е утвърдена от Световната асоциация по спешна хирургия (WSES) в гр. Болоня,
Италия.
Доц. Сакакушев е
член на борда на WSES,
както и на редакционната колегия на световното
списание по спешна хирургия (WJES).
Oтдел „Международно
сътрудничество“

АМЕРИКАНСКИ ПРОФЕСОР
ИЗНЕСЕ ЛЕКЦИЯ ЗА
БЪДЕЩЕТО НА ХИРУРГИЯТА

Проф. Ричард Сатава,
гост-лектор от САЩ
Проф. Сатава посети България във връзка
с Третия международен
конгрес по роботизирана
хирургия, който се проведе в София от 2 до 4 октомври 2014 г., а по инициатива на Медицинския
факултет и по-специално на доц. д-р Борис
Сакакушев от Катедрата
по обща хирургия беше

поканен от Медицинския
университет – Пловдив
да изнесе лекция на тема
„Бъдещето на хирургията“. Лекцията се състоя
на 6 октомври 2014 г. в
Аудиторния комплекс на
МУ – Пловдив.
Проф. Ричард Сатава
е професор по хирургия в Катедрата по хирургия на университета
във Вашингтон и старши научен съветник по
медицинските изследвания към командването
на Форт Детрик, САЩ.
Той е бил професор по
хирургия в университета
Иейл, в армейския медицински корпус на САЩ,
програмен директор по
напреднали биомедицински технологии и научни
проекти към Агенцията
по отбраната на САЩ.
Oтдел „Международно
сътрудничество“

„Златното дърво“ –
есен в Медицинския университет – Пловдив
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ЧОВЕШКИЯТ МОЗЪК – АКЦЕНТ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2014

В Медицинския университет Нощта на учените стартира в Аудиторния комплекс с официално връчване на наградата на ректора за найдобър учен за 2014 г. на

бра победител – отбора на проф. Сивков. Наградата за отбора победител е участие в престижен
международен
научен
форум в областта на невронауката, а втора награ-

Проф. Сивков и проф. Стоянов –
ръководителите на двата отбора
проф. д-р Христо До- да е годишен абонамент
брев, дм, от Катедрата по за международно периодерматология и венеро- дично издание.
логия и награди на отПетъчното
соаличените презентации от ре „Храна за размисъл“
конкурса „Наука и мла- включваше няколко задост 2014“. Беше награ- бавни формата: „Танцуден и Костадин Костади- вай с мен“; „Артателие“;
нов – студент от Меди- клуб „Интелигентност“;
цинския факултет, фина- градинско парти и коклист в Националния кон- тейл „Храна за мозъка“.
курс „Лаборатория за слаВ артателието учени,
ва (Fame Lab)“, организи- студенти и ученици деран от Британския съвет монстрираха свои издеБългария и МОН.
лия и уменията си в приВечерта продължи с ложното изкуство. Всеки
традиционния за Нощта желаещ успя да опита и
дебат в Европейската го- изработи сувенири чрез
дина на човешкия мозък, различни техники – депосветен на предизвика- купаж, квилинг, изработтелството да помечтаем ка на бижута, картички
отвъд постиженията на и др. Впечатляващи бяха
съвременната невронау- артизделията на ас. Ирика – „Човешкият мозък – на Станимирова, бижутаотвъд познанието“. Отборът на проф. д-р Стефан Сивков в състав д-р
Стоян Новаков, д-р Ферихан Попова и Петър Мирянов, студент по медицина, представиха тезата
на невробиологията. В отбора на проф. д-р Дроздстой Стоянов участваха и
учени от НБУ – доц. Лилия Гурова – философ,
от ПУ – Пловдив – доц.
Светлана Събева – социМедиаторът –
олог и доц. Мария Шнид-р Неделя Щонова
тер – теолог, и Ани Тодева – студент по медици- та на д-р Мария Стоилона. Дебатът беше модели- ва, гоблените на д-р Таня
ран от д-р Неделя Щоно- Божкова. Своите умения
ва – лекар невролог и во- предадоха на публиката
дещ на предаването „Гла- Лилит Шахинян, Недялка
сът на здравето“ по bTV. Тонева и малките учениПубликата гласува и из- ци, които неуморно пле-

тяха ластични гривни.
Оригинална и нестандартна беше огромната
колекция от умалени модели на автомобили, която споделиха с публиката д-р Любомир Паунов
и студентът Ивайло Мурджев.
В клуб „Интелигентност“ докторантите по
психология София Ангелова и Кристина Георгиева проведоха тестове за
оценка на емоционалната
интелигентност, с което
привлякоха многобройна
аудитория.
Особено приятно настроение създадоха младите асистенти по фармация Бисера Пиличева,
Величка Андонова и Димитър Пенков, които ангажираха с оригинални

Дискусия и в залата
стикери всички желаещи
да се включат в урока по
танци. Народните танци се оказаха притегателна сила както за студентите, така и за преподавателите.
Празничната обстановка беше допълнена и
от талантливите фотонаходки от Пловдив на д-р
Н. Сираков, д-р П. Нончев, д-р И. Коев, Р. Александрова. Положителни
емоции вдъхнаха и пейзажите на Г. Чапкънски,
Б. Атанасов, Д. Русев, Е.
Месробович, А. Тодева.
МУ – Пловдив и УХТ
поставиха началото на
нов формат в Нощ на
учените – „Пътуваща академия“. Млади учени и
студенти изнесоха лекции в осем хуманитарни
и професионални гимназии под тепетата.  АМ
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СРЕЩНАХА СЕ СТУДЕНТИ
ПО ФАРМАЦИЯ
На 17, 18 и 19 октомври 2014 година се проведе
среща на студентските организации, с подкрепата на
Българския фармацевтичен съюз. Трите български
асоциации – Асоциацията на студентите по фармация
в България (град Пловдив), Асоциацията на студентите по фармация във Варна (град Варна) и Българската
фармацевтична студентска асоциация (град София) –
се срещнахме с председателя на националната аптечна камара Антон Вълев, за да обменим ценна информация и опит във връзка с някои бъдещи общи проекти. Те включват теми, свързани с изработването на
стратегии за популяризиране на фармацията и повишаване статута на фармацевта в обществото, възможността за осъществяване на студентските стажове преди държавните изпити, както и план за съвместен проект разпределен в 3 работни срещи на различни теми.
Иновативна беше и идеята и за реализиране на
обмен между трите медицински университета – в
Пловдив, София и Варна.
Срещата се проведе с любезното домакинство на
базата на БЧК – село Долни Лозен, където имахме възможността да обменим опит и ценни идеи, както и да
предложим съвместни практически решения на някои
текущи проблеми. Не липсваше приятната и забавната атмосфера, съчетана с екипни игри, решаване на важни казуси, дискусии и др.
Полезни и провокативни бяха срещите ни с изтъкнати личности от областта на фармацията, медицината и здравеопазването. Това бяха маг. фарм. Антон
Вълев – председател на НАК, проф. Илко Гетов –
председател на БФС, д-р Мария Папазова – председател на ЕОИМБ, Лилия Еленкова – председател на
Националния младежки форум, д-р Здравка Петрова –
член на УС на ЕОИМБ.
„Доброто име на фармацевта“ е проектът, чиято
цел е да утвърди професията ни като отговорна и високо квалифицирана, с широк спектър на възможности за реализация. Това е мотивация младите фармацевти да се квалифицират непрекъснато, да се запознават с иновативни технологии и да обменят опит. За да
се постигне това, трите организации решихме да осъществим приемственост с училищата, като привлечем
ученици да участват в наши лекции и работни срещи,
за да се разкрият пред тях възможностите на фармацевтичната наука и да се създаде по-голям интерес и
мотивация.
По отношение на студентските стажове се предложи те да протичат преди държавен изпит, за да спомогнат за по-добрата подготовка на студентите, които вече ще са придобили освен теоретически и някои
практически умения и опит. Във връзка с това ще бъдат проведени проучвания и анкети, а след това идеята ще бъде обсъдена на по-високо ниво.
Друг съвместен проект, който предизвика огромен
интерес, беше този за 3-те работни срещи с водещи
специалисти. Тези събития ще се реализират в трите
различни града (София, Варна и Пловдив) на теми: лидерство, мениджмънт и PR.
Предложено беше да се състои обмен на кадри от
медицинските университети в трите града, което ще
даде възможност за по-добра коорднинация, екипна
работа, нови идеи и запознанства.
Станислава Симеонова, ІІІ курс
Член на Управителния съвет на
Асоциацията на студентите по фармация
в България
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ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ
НА БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ
от стр. 1
от д-р Георги Кръстев –
председател на РК на
БЛС.
Бяха прочетени и
поздравителните адреси,
получени от министъра на здравеопазването –
д-р Мирослав Ненков,
председателя на УС на

тора за слово към дипломантите.
Емоционално, мъдро
и убедително проф. Търновска се обърна с обич
към тях и ги призова
към творчество, усъвършенстване, последователност, търпение, толерантност, безкомпромис-

Дипломантите
БАПЗГ – г-жа Милка Ва- ност към грешките; пожесилева, началника на ла им здраве, сила, вдъхВМА МБАЛ Пловдив – новение, оптимизъм, вяра
полк. д-р Ангел Пеев, де- в доброто.
Ректорът връчи дикана на ФОЗ, МУ – Плевен – доц. д-р С. Алексан- пломите на отличниците,
а проф. Търновска – на
дрова-Янкуловска, д.м.
След това водещи- останалите абсолвенти.
ят даде думата на промоАМ

СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА

Ротаракт e част от
глобалните усилия за постигане на мир и международно разбирателство
в света. Това е младежка програма, създадена и
спонсорирана от Ротари,
чрез която млади амбициозни мъже и жени на възраст между 18 и 30 години се стремят да постигнат положителна промяна в средата около тях,
като работят за физическите и социалните нужди на съгражданите си,
за разширяване на приятелските и професионалните си контакти, за увеличаване на познанията
си за света. Rotaract означава „Rotary in action“ –
Ротари в действие, като
резултат от стремежа на
ротарианците младите
хора да проявяват активен
интерес към обществения

живот и да имат възможност за професионално
развитие.
Един Ротаракт клуб,
какъвто сме и ние, е нещо повече от клуб в служба на обществото. Той е
част от глобалното усилие да се постигне мир
и международно разбирателство. Този опит започва на местно ниво,
но в същото време не съществуват граници за неговото разпространение.
Ротаракт клуб Пловдив –
„Пълдин“ е част от международна мрежа от повече от 8 000 Ротаракт клуба.
В гр. Пловдив Ротари
клубовете са три до този момент: Ротари клуб
Пловдив, Ротари клуб
Пловдив – Пълдин и
Ротари клуб Пловдив –
Филипопол, които се
състоят и от съответните Ротаракт и Интеракт
клубове. Нашият клуб е
създаден преди по-малко от 2 години и наброява около 20 членове. На
20 май 1939 г. „Ротари
на стр. 5
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КРЪЖОЧНИЦИ ОТ МУ – ПЛОВДИВ
ПЕЧЕЛЯТ ДВЕ ТРЕТИ МЕСТА
НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 8 – 11 октомври в
Плевен се проведе един
от най-престижните форуми в България – 12-та
Международна научна
конференция за студенти и млади лекари. Този международен форум
е иницииран и се организира вече 12 години
в Плевен, от млади специалисти и студенти, с
цел – да обединят иновативните знания и изследователските интереси
на свои колеги от страната и чужбина. Мотото
на тазгодишната конференция е: „Bringing Minds
Together“, каквато всъщност е и целта на цялата серия от събития, посветени на 40-годишния
юбилей на МУ – Плевен.
Сред поканените лектори
бяха проф. Ричард Шадер, проф. Луиз Самюелс, проф. Аспарух Аспарухов и Жоао Ману-

ел Таварес. Основните
тематични направления
на конференцията бяха: предклинични дисциплини, хирургия, вътрешни болести, акушерство и
гинекология, педиатрия,
неврология и психиатрия,
докторанти и вария.
Петима студенти от
МУ – Пловдив се представиха достойно. Те спечелиха две места в две
различни сесии.
Кръжокът по „Специална хирургия“ с ръководител доц. д-р Иван
Новаков, дм (катедра
„Специална хирургия“,
УМБАЛ „Св. Георги“ –
гр. Пловдив) излъчи единия от екипите: представящ автор – Валентин
Иванов и колектив – Атанас Богоев, Пламен Гочев, Николай Николов,
Мариета Мечкарова. Студентите представиха клиничен случай в постер-

ната сесия на тема: „Остър некротизиращ фасциит на предна коремна
стена“, с който спечелиха
трето място от общо над
150 участника от различни държави.
Кръжокът по „Плас
тично-възстановителна
и естетична хирургия“ с
ръководител проф. д-р
Юрий Анастасов, дмн
(завеждащ
отделение
по „Пластична и краниофациална хирургия“,
УМБАЛ „Св. Георги“ –
гр. Пловдив) бе представен от: представящ автор – Атанас Богоев и
колектив – Валентин
Иванов. Кръжочниците
изнесоха обзорна презентация на тема –
„Ринопластика: индикации и основни техники“,
с която спечелиха отново
трето място.
Валентин Иванов,
студент по медицина

ТАКА ПАЗИМ ПАМЕТТА НА КАТЕДРЕТА
ЗА ПОКОЛЕНИЯТА

„Не могат да бъдат достойни нито науката, нито мъдростта, ако не се учим от тях.“
Демокрит
На 31.11.2014 г. Катедрата по со- Проф. Бояджиев говори за значимостциална медицина и обществено здра- та на катедрата, за мястото, което тя заве отбеляза 65-годишния си юбилей. ема в структурата и живота на универНа тържеството присъстваха деканът ситета. Прочетени бяха поздравителни
на МФ – проф. д-р Н. Бояджиев, дека- адреси от ректора на МУ – Пловдив –
нът на ФОЗ – проф. д-р Р. Стефанов проф. д-р Ст. Костянев, зам.-ректора по
и пом.-ректора на университета – инж. НИД – проф. д-р В. Сарафян, зам.-рекБ. Янчев, членове на академичното ръ- тора по международно сътрудничество

Доц. М. Стойкова

Участници в тържественото честване

ководство и преподаватели. На юбилея
присъстваха почти всички ръководители на катедрата през годините и преподаватели, които вече са се оттеглили в
заслужена почивка. Ръководителят на
катедрата доц. Мария Стойкова направи кратка, но вълнуваща презентация за
историята на катедрата, в която беше отделено заслужено внимание на „създателят“ – проф. д-р Т. Захариев. След нея
говори проф. Димитров. Емоционално
беше и изказването на доц. М. Льочкова
за годините, прекарани в катедрата.

и проектно финансиране – проф. д-р
М. Мурджева и зам.-ректора по качество и акредитация проф. д-р Ст. Сивков.
Поздравления поднесоха още Началник
учебен отдел д-р Е. Иванова-Бацелова
и ръководителите на катедрите от ФОЗ.
Тържеството продължи с водосвет
по случай завършването на основен ремонт в катедрата и коктейл, на който
всеки имаше възможност да се види и
говори с колеги и приятели.
Доц. М. Стойкова, ръководител на
Катедрата по СМОЗ
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О Б РА З О В А Н И Е

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕДАКЦИОННИЯ СЪВЕТ
АУДИТОРИЯ МЕДИКА
ПРОФ. СТЕФАН КОСТЯНЕВ
КОПИЕ: ЗАМ.-РЕКТОРИ ПО НИД, УД, КИ И УБК
КОПИЕ: ДЕКАНИ НА МФ, СФ, ФФ, ФОЗ
КОПИЕ: ДИРЕКТОРИ НА МК И ДЕСО

МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От проф. Валентин Акабалиев и
проф. Дроздстой Стоянов,
Катедра психиатрия и медицинска психология, МФ
За да се постигне адекватно развитие на академизма, демократичното изразяване на идеи, истинска прозрачност, е необходимо да се насърчат свободната борба на идеи и конструктивният спор.
Критичният спор подпомага всяка власт за запазване
на чувството за реалност, съхраняване на дух на свобода, стимулиране на интелектуалната конкуренция, споделяне на иновативни предложения.
С оглед на тези съображения предлагаме:
1. Редакционният съвет на „Аудитория медика“ да
оформи отделна рубрика, озаглавена „ФОРУМ“,
в която да се предостави поле за борба на идеи, конструктивен дебат и критика на всякакво ниво. Така
вестникът ще бъде по-търсен, ще се чете, може да
се издава в по-голям тираж и с по-широк достъп – студенти, специализанти, докторанти, асистенти, хабилитирани лица.
2. Да се разкрие интернет форум (на принципа
на блог), където да се предостави възможност за борба на идеи, дискусия, критика на всяко административно ниво. В този онлайн форум ръководството може да отговаря на въпроси и критика. Това предложение съответства на съвременните практики в много чуждестранни рейтингови университети и е установено като подход в управлението на модерната политика (вкл. и за държавни глави като Барак Обама и
Владимир Путин).
Това ще повиши престижа на университета и авторитета на неговото ръководството.
Принципите на подобни форуми следва да бъдат:
- Една идея може да бъде победена само от
друга идея – а не чрез нападки върху носителя ѝ (Ad
hominеm).
- Равенство на идеите – няма значение дали идеята е на ректора или на студент.
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- Критиката да бъде градивна, насочена към работни предложения, а не дребна, личностова и т.н.
- Да няма теми табу за критика и предложения.
- Рейтиране на идеите от читателите.
Следва Редакционният съвет и ръководството на
МУ да поемат ясен публичен ангажимент авторите на
критични текстове да не бъдат санкционирани под каквато и да било форма заради свободното си изказване на критично мнение.
Считаме, че това ще помогне на градивния дух и
мотивацията на хората, ще повиши академизма и
ще помогне на ефективността на ръководството.
04.11.2014
С уважение:
Проф. В. Акабалиев
Пловдив
Проф. Д. Стоянов
Уважаеми проф. Акабалиев,
Уважаеми проф. Стоянов,
Редакционният екип на в. „Аудитория медика“ със съгласие приема вашите предложения. И до този момент ние не
сме отказвали пространство за демократично изразяване на
идеи, анализиране на проблеми и критично отношение към
случващото се около нас. Още в следващия брой на вестника
ще открием предлаганата от вас рубрика „ФОРУМ“ и се
надяваме, че вие и вашите колеги ще бъдат активни сътрудници на нашия вестник.
С уважение:
Иван Странджев
Отговорен редактор на в. „Аудитория медика“

Аудиторен комплекс
на Медицинския университет – Пловдив

СЪВМЕСТНА
ИНИЦИАТИВА
от стр. 4
Интернешънъл“ обявява създаването на Ротари
клуб в Пловдив под номер 5107.
Ние, от Ротаракт клуб
Пловдив – Пълдин, считаме, че имаме потенциала да направим една успешна съвместна инициатива между клуба и
МУ – Пловдив на 7 февруари 2015 г., свързана с
организирането на викторината между ученици
от пловдивски училища
от 11-ти и 12-ти клас, които
имат желание да кандидатстват в МУ – Пловдив.
Една такава инициатива би била от съществена полза и за двете страни, защото основната
цел, а и ефектът, който
мислим, че ще бъде постигнат, е МУ – Пловдив
да стане още по-актуален и разпознаваем сред
кандидат-студентите, а
Ротаракт клуб Пловдив –
Пълдин – да се утвърди
като сериозна организация в полза на обществото, каквато е и неговата
основна функция.
Д-р Любомир Паунов,
асистент в Катедра по
специална хирургия,
МУ – Пловдив
член на Ротаракт клуб
Пловдив „Пълдин“

ЧАСТИЦА ОТ ТЕБ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗА НЯКОГО ЦЕЛИЯТ СВЯТ!

За втора поредна година Изпълнителната
агенция по трансплантация заедно с пациентски
организации, приятели
и партньори организира
Седмица на донорството и трансплантациите
11 – 19 октомври 2014 г.
Чрез поредица от събития в цялата страна се даде гласност на всички аспекти на донорството и
трансплантациите. Чрез

медиите показахме на чакащите, координаторите
по донорство, трансплантолозите, вече трансплантираните пациенти, както
и близките на донорите,
които заслужават аплодисменти за добротворството си.
В България над 1000
души са в листата на чакащите за трансплантация на орган, двойките с
репродуктивни проблеми

Национална кампания в подкрепа на донорството

са 145 000, от трансплантация на стволови клетки
имат нужда 100 души.
Нуждата от донорски
органи нараства всяка година в световен план. Само в Европейския съюз
над 61 000 души чакат, а
всеки ден 12 от тях умират. В България всяка година 200 души умират в
очакване, като нови 300
влизат в листата на чакащите за орган.
Идеята на Европейския ден на донорството и трансплантациите е
да провокира дебат и информираност по проблемите на органното донорство и да предизвика така важния разговор в семействата.
Асоциацията на студентите медици в Бълга-

рия подкрепя Седмицата
на донорството, като организира информационни пунктове в страната.
Асоциацията на студентите медици в Пловдив като член на АСМБ
също допринесе за общата кауза. Събитията които
се проведоха на територията на града и университета бяха следните:
На 15.10. се състоя Мултимедийна конференция
по проблемите на донорството и трансплантациите с участието на проф.
д-р Вилиян Платиканов –
началник на Клиниката по анестезиология и
интензивно лечение на
УМБАЛ „Света Марина“ Варна. Конференцията се излъчи на живо от
Медицинския университет – Варна във всички

медицински университети в страната. Студентите
се запознаха какво представлява органодонорството, каква е ситуацията в България, данните от
националната статистика,
разликата между мозъчна
смърт и кома, какво представлява трансплантацията и опит за разсейване
на митовете в обществото, дължащи се именно
на липсата или неточната информация в част от
обществото. Засегна се
човешката страна на нещата, човешките права –
всеки заслужава да води
нормален живот, да бъде здрав и да е щастлив.
Именно даряването на
орган може да даде частица от някого, за да спана стр. 6
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ЛИЦЕ НА БРОЯ:
Рубрика на Ваня Гюлина
Намираме се на едно от прочутите кафенета пред хирургичния блок
на УМБАЛ „Св. Георги“,
където освен малко загуба
на време преди упражнения можеш и да си поговориш с някого. Въпреки
наплива на колеги, рядко
можете да видите „лицето“ (на броя) Елизар седнал сред тях, обикновено обикаля в странни геометрични форми зачетен в тетрадка, изписана
с немски думи, които той
повтаря усърдно.
През изминалото лято Елизар, освен задължителния стаж след трети курс (сестрински), положи военна клетва и стана редник в Българската
армия, а след това посети една от най-размирните точки в съвременния
свят – Израел.

С Т УД Е Н Т И
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СТУДЕНТЪТ – ВОИН ЕЛИЗАР ЦВЕТКОВ

Разкажи ни за военното ти обучение – кое
те накара да кандидатстваш и да станеш войник?
Бях заинтригуван от
обява за организирано от
Министерството на отбраната военно обучение за студенти. Освен че смятам, че
всички момчета трябва да
преминават такова обучение,
имам и семейна традиция с
военното дело. Прадядо ми е
бил картечар в Първата световна война в битката при
Червената стена през 1917 г.
Дядо ми е бил граничар през
целия си живот. Винаги съм
се възхищавал на физическата сила и издръжливост на
военните и реших, че си заслу-

жава да опитам. Обучението
беше в НВУ „Васил Левски“,
Велико Търново и беше много
сериозно и доста тежко.
Въпреки че „войната
е мъжки занаят“, имаше
и доста представители
на колежките от нашия
универиситет, хванаха
ли автомата във Велико
Търново, какви са ти впечатленията как се справиха?
Справяха се наравно с
нас, бяха супер отдадени.
Спомням си дори случай с колежката от ІІІ курс – редник
Няпуло, която имаше сериозна травма на бедрото (скъсан
бедрен мускул), но въпреки това продължи обучението си.
Настоявам, че не е било толкова потресаващо
сложно. Какво сте правили там, как минаваше
един ден в редиците на батальона?
Още от началото ни казаха какво означава „казармен режим“. Събуждане, разбира се, в 5 и 40 – сам, ако си
позволиш повече дрямка, обикновено нахълтват в стаята
и те събуждат по „старомодния“ начин. Сутрин сме с маратонки, защото в 6 часа започваме с физзарядка. Освен
30 – 40 лицеви опори трябваше да обикаляме и плаца,
след това се строявахме пред
батальона и идваше време да
се приведем във вид за закуска. Излъскани кубинки и военна риза за бързата закуска от
порядъка на 5 минути е обичайната гледка в столовата.
Следваха лекционни упражнения или физически от рода
на копаене на окопи, стрелба
с автомат или полеви упражнения с пълно бойно снаряжение от порядъка на 20 кг.
Все още оставам пацифист и се надявам джихадистите да не проявят спонтанен интерес към нашата територия, въпреки че и това да
се случи, вече вярвам, че имаме поне добре подготвена армия, щом моите колеги са в
нея.

та да е така, не конкуренцията, а екипността да бъде на
първо място. Според мен това се учи още през тези първи
6 години от нашето обучение.
Да разчиташ на колегите за
коректни консултации и изследвания, е съизмеримо с това, да сте на война и да разчиташ на помощта им за своя
собствен живот.
Освен редник, Елизар
е и „хаджия“, след като
това лято посети Божи
гроб. Той бе на стажантски обмен в Израел по програма на АСМБ, а няколко седмици преди заминаването му целият свят бе
фокусиран в последните
военни събития в размирния район. Имаше ли някакви притеснения за заминаването си и за престоя си в Израел?
Разбира се, че се притеснявах, за щастие, градът,
в който бях настанен, беше
Хайфа. Той е достатъчно
отдалечен от ивицата Газа.
Е, разбира се, Хисбула бяха на няколко километра в
Ливан, но за посещението ми
там успях да видя бомбоубежището на университетската болница „RAMBAM“, в
което при реална ракетна за-

плаха цялата болница се пренася и продължава да функционира в него с пълния си капацитет от 1000 легла.
Е, заслужаваше ли си
този адреналин, какво видя в болницата на Хайфа,
какво е нивото им, какво
ти хареса?
В Израел имат страхотно високо ниво в медицината, невероятна ефективна
организация на здравеопазването и впечатляваща мотивация за работа. Работих в
отделение по образна диагностика, където можех да видя всякакви случаи от цялата
болница. Отношението на лекарите към нас беше невероятно. Бяхме поканени на конгрес, където само ние не разбирахме иврит, с което всички
доктори се съобразиха, и затова дискусията беше на английски.
Толкова места, толкова инициативи и обучения, как въобще имаш време за себе си? Каква е тайната на time management
при теб?
Успявам да съчетая оптимално отделните си ангажименти през деня. Срещам
разбиране от приятелката
си и семейството. Определено
не ми остава много време за
близките ми хора. Също ми
се иска да имам повече време
и за пътуване, но засега обучението ми е на първо място.
Е, нека като край да
пожелаем нещо на всички
колеги по случай празника
ни 8 декември.
Най-важното – да се забавляваме! Нека празникът
ни направи по-сплотени, но
нека останем такива и след
празника. Това е един огромен плюс на нас, българските студенти, че се познаваме
всички, не само от випуска си,
но и като цяло в университета. Подобна приятелска атмосфера не съм видял никъде,
на колкото и много места да
съм бил.
Интервю на
Костадин Костадинов

ЧАСТИЦА ОТ ТЕБ...
от стр. 5
си другите животи. Силата човек да съумее въпреки болката и мъката
си, за да спаси чужд живот, дарявайки органи и
тъкани от починал свой
роднина, заслужава дъл-

бок поклон!
Втората част от събитията – на 16.10. – се проведе в центъра на града, в
района на пощата, където
студентите от нашия университет приложиха получените знания от лекцията и ги предостави-

ха на обществото. Раздадоха се материали, любезно предоставени от
Асоциацията на хората с
пулмонална хипертония,
Алианса на хората с редки болести и др., които
включваха – значки, зелени ленти, гумени гривни,

различни видове флаери, лепящи се стикери, трасплантационни
карти и малки книжки
с основна информация
за органодарителството
в стараната.
Венелина Дудулова,
II курс медицина

Какво ти даде това
армейско обучение в личен план, какво смяташ,
че научи и ще е в полза на
образованието и живота
ти от тук нататък?
Спечелих много приятели. А самият дух на подкрепа
във взвода остава за цял живот. Иска ми се и в медицина-

АКТИВНОСТ НА
СТУДЕНТИ В
СВЕТОВНИЯ ДЕН
ЗА БОРБА С ДИАБЕТА
14 ноември e Световен ден за борба с диабета. На тази дата е роден
канадският лекар Фредерик Бантинг, който през
януари 1922 г. инжектира
за първи път инсулин на
умиращ от диабет и спасява живота му.
По този повод АСМ –
Пловдив и АСФ – Пловдив се ангажират с организирането на редица инициативи. Кампанията стартира с открита лекция, посветена на
„Световния ден на борбата със захарен диабет“ на
11.11.2014 г. в Аудиторния комплекс на МУ –
Пловдив, проведена от
проф. д-р Мария Орбецова, дм, ръководителсекция по ендокринология. Лекцията беше обществено насочена. На
нея бяха поканени и ученици от различни хуманитарни и езикови гимназии.
На самия ден – 14.11.
в Mall Plovdiv ще се провеждат безплатни прегледи, където всеки желаещ
може да мине, за да научи
повече за диабета и за да
му бъде измерено нивото
на кръвна захар. Студентите от по-малките курсове ще минават организирано обучение от МУ –
Пловдив и Медицинския
колеж.
През месец ноември
Лайънс клуб – Филипополис, Червеният кръст
и Novo Nordisk планират
посещения на различни
шивашки предприятия.
На работещите там ще
бъдат провеждани кратки лекции и ще им бъдат
правени измервания на
кръвната захар. Посещенията стартират на 14.11.
в шивашки цех за дамска конфекция – Etere,
след това ще продължат
до края на месеца в други
предприятия – Нов стил,
Steda, а ако проектът е с
успех, има идея той да се
превърне в традиция, като веднъж месечно да се
правят безплатни прегледи на работещите в различни български фирми.
Венелина Дудулова,
II курс медицина

ноември 2014
НОВИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
В продължение на терени. Футболното игстратегическата задача на рище е осветено с LED
ръководството на универ- осветление.
Извършен е и цялосситета: създаването на европейски условия за ра- тен ремонт на спортнабота, почивка, хранене и та зала: пребоядисване на
спорт на студентите, на стените и таванa, подмя13 ноември на територия- на на осветителните тела
та на Медицинския колеж и на настилката с рулонна
бяха открити нови спорт- безшевна мултифункциони обекти.
нална PVC настилка.
Възстановена и реноОсновно
ремонвирана е съществуваща- тирана е и спортна зата асфалтова спортна зо- ла „Медик“. Ремонтът
на. Изградени са баскет- включва: саниране на фаболно и волейболно иг- садите, смяна на дограмарище върху настилка от та, изграждане на вентипясъчен асфалтобетон лационна инсталация и
и положено върху него фитнес зала, преработка
трипластово саморазлив- на електрическата инсталация с монтаж на нови
но акрилно покритие.
Изградени са на от- енергоспестяващи LED
крито и две игрища за те- осветителни тела, подмянис на корт върху настил- на на отоплителните тека от пясъчен асфалтобе- ла и монтаж на предпазтон и положена върху не- на текстилна мрежа пред
го твърда трипластова са- прозорците на залата.
В момента се рабоморазливна спортно акрилна настилка за тенис ти по изграждане на нана корт – твърд корт, съ- стилката в залите с ругласно изискванията на лонна безшевна мултиITFА. Поставено е и LED функционална PVC наосветление за ползване стилка разчертана за три
вида спорт и с рулонпрез нощта.
Игрището за мини- на безшевна мултифункфутбол е върху изкустве- ционална PVC настилка
на тревна настилка с УВ за фитнес залата.
защита. Тревата отговаОбщата стойността
ря на изискванията на на извършените ремонтФИФА за безопасност и ни дейности възлиза на
AM
приложимост за спортни 657 966 лв.
КЛУБ НА МЛАДИЯ ПРЕЗЕНТАТОР
През последните 5 учебни години в МУ – Пловдив
сме се събрали група чуждестранни студенти, участващи в ежегодните срещи за мултимедийни презентации
на медицинските университети в България. Тази година проведохме вътрешна работна среща в Цигов Чарк
(от 24.10. – 26.10.), на която се взе решение (с подкрепа
и разрешение на директора на ДЕСО доц. Пачева) да
се утвърдим като клуб под името КЛУБ НА МЛАДИЯ
ПРЕЗЕНТАТОР.
Нашите цели са: да усъвършенстваме уменията си
по изготвяне и изнасяне на мултимедийни презентации и да усъвършенстваме владеенето на българския
език; да обогатим общата си медицинска култура.
С този клуб създаваме приятелства с хора, които
имат подобни интереси на нашите, и които си остават до живот.
Елена Няпуло, студентка по медицина, ІІІ курс
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ГВОЗДЕЯТ НА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Ваня Иванова, V курс, МФ
„Станах
студентка, за да празнувам 8 декември!“. Този благ израз погали ухото ми през
късната есен на 2010-та.
Светлина и надежда струят от студентските очи
при допира на поредната гланцирана листовка с вълнуващи оферти.

Трепти сърцето. Лети душата.
В днешно време да
бъдеш саркастичен, стана
по-модерно дори от това,
да бъдеш модерен. Аз няма да оплюя студентската
посредственост в опит да
се разгранича. Да сочиш
с пръст, отдавна не е готино. Истината (поне моята) е, че е прекрасно да
се празнува! Трябва да се
празнува. По-често. Ще
кажат, че животът ни (студентският) минава само в
празници и ние главоломно затъваме. Отлагаме
изпити, пропускаме упражнения, проспиваме
лекции. Мили осъдители, празникът не ни е виновен! Танците не са ви-

новни! Любовта не е виновна!
Посредствеността
не е заразна болест, която хващаш в хотела в
Банско. Или я имаш, или
я нямаш. Няколко дни
почивка и няколко лит
ра вино не могат да съсипят живота и кариерата.
Собственото ти безхаберие го прави!
Качество! Да работиш с качество, да учиш
с качество, да празнуваш
с качество. Изискванията
са трайно повишени и не
се допуска половинчато
вършене на каквото и да
било. Така, че драги осъдители, ние даваме найдоброто от себе си... или
поне се опитваме.

ЧЕСТИТ ОСМИ ДЕКЕМВРИ
НА НАШИТЕ ШАМПИОНИ!
И тази година МУ –
Пловдив взе участие
в Националните летни университетски иг-

да спорт.
Във всички дисциплини нашите студенти се представиха отлич-

Закриване на Национални студентски игри
„Летен университет 2014“ и награждаване на
I комплексно място на МУ – Пловдив
ри „Летен университет но и достигнаха до по2014“ от 22 до 28.08. т.г. в луфинали и финали: воКК „Албена“ с безуслов- лейбол – жени и мъната подкрепа на проф. же – II място; стрийтбасд-р Ст. Костянев, дмн – кетбол – жени – III мясректор на университета.
то, мъже – IV място; плаВ групата бяха пока- жен тенис – I място – Д.
нени 23 студенти от три- Макакова, Ж. Георгиев,
те факултета – медици- III място – Е. Начева, Пл.
на, дентална медицина Петков; плуване – мъже –
и фармация, участници I място – Г. Симеонов от
в представителните уни- отбора по баскетбол, III
верситетски отбори по място – М. Симов от отволейбол – жени и мъже, бора по волейбол; теглебаскетбол и футбол, кои- не на въже – II комплексто се състезаваха в 10 ви- но място – 7 мъже и 3 же-

ни; плажна щафета – IV
място; трибой – ІІ място;
плажен крос – IV място;
голяма плажна щафета –
II място – 7 мъже и 3 жени; плажен футбол – VII
място.
Всяко класиране носи
точки и на основание активното участие в груповите и финални фази и
отлично класиране, студентите на Медицинския

Награждаване плуване –
I място – Г. Симеонов,
III място – М.Симов
университет завоюваха I
комплексно място, пред
НСА, ПУ, УНСС и др. 25
ВУ от страната при близо
400 участника.

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.

Част от основателите на
Клуба на младия презентатор с първия сняг

4002 Пловдив, бул. „В. Априлов“ 15 А
e-mail: pressmedica@abv.bg
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„ВЯРАТА В ТЕБ“ – ИСТОРИЯТА НА ТАЗИ КНИГА E
ИСТОРИЯ НА ЕДНО ПРИЯТЕЛСТВО…

Какъв е днес човекът
на ХХІ век и какво очаквате да се случи с него?
Човекът на XXI век ще
става все повече „наднационален“... В света на глобализираната икономика, на непрекъснато усъвършенстващите
се телекомуникации, на все

Продължение от бр. 11
по-бързите и достъпни транспортни връзки и все по-свободното трансгранично придвижване съдбата да си роден в
една страна, да живееш в друга и да работиш за трета ще
става ежедневие за все повече
хора... Ще се увеличават браковете между хора от различни етноси и раси и това ще доведе до по-голям толеранс към
различията за сметка на споделените общочовешки ценности... Младите хора ще бъдат
освободени от бремето на историческите предразсъдъци,
защото няма да помнят световните войни, колониално-

СТИХОВЕ ОТ Д-Р ВЕСЕЛА ДИМОВА
***
Сеячо на надежда,
Сеячо на надежда,
ти си тук…
остани…
Вълшебниците
вече си отидоха,
след тях –
и разказвачите
на приказки
и бавно посивя
небесносиньото,
замрежено
от сенките на облаци
и погледи,
приведени към
ниското…
Защото любовта
е само болка,
когато ни намира
твърде късно
и времето си мерим
не със срокове,
а с мигове
от нечие отсъствие…

Преди да дойде
времето на жътвата
и заедно със житото
в хамбарите
да легне лятото,
посечено от сърпове
на безпощадни
есенни жетвари
с очи от залези
и с дъх на вино,
което като див пелин
горчи,
посей звезди
в душите
на невинните…
Сеячо на надежда,
остани…

то робство и расовата дискриминация...
Човекът на „късния“
XXI век ще бъде преди всичко човек на интелектуалния
труд... Непривлекателната
физическа работа ще се извършва от интелигентни
машини – компютризирани
и роботизирани системи, като за хората ще остане възможността да работят „за
удоволствие“, занимавайки
се с наука, изкуство, архитектура, философия, спорт...
Такова „съвършено общество“
има исторически прецедент –
в Древна Гърция преди око-

ло 2500 години... Човекът на
XXI век ще бъде по-загрижен
за опазването на природата
от своите предшественици,
защото ще осъзнае, че от него зависи да не допусне глобалното затопляне да унищожи
живота на планетата... И
надявам се, ще има ресурса да
го направи... Дори да стъпи
на други планети (нищо чудно
до края на XXI век да колонизира Марс!), Земята ще си остане неговата родина. А родината е като майката – не
я избираш, но я обичаш и ако
се случи нещо лошо с нея, много те боли...

СТИХОВЕ ОТ ДОЦ. Д-Р СЕРГЕЙ ИЛИЕВ
СЕЯЧО НА НАДЕЖДА…
Първо си тръгнаха вълшебниците,
защото светът спря да вярва във вълшебства.
После си тръгнаха разказвачите на приказки,
защото хората не вярваха в приказки
с щастлив край.
Накрая си тръгнаха сеячите на надежда,
защото надеждата си тръгна
с вълшебниците и разказвачите.
Предстоеше жътва...
***
„Слез от кръста, че дървото ни трябва“,
каза палачът и Господ слезе
и тръгна сред хората
и видя как от кръста Му
правят фетиши и им се кланят
и вече не Го познаваха
и Му стана тъжно и Му се прииска
да не беше възкръсвал...

КОНКУРС ЗА ЕСЕ
на тема
„УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА – ХОРИЗОНТИ НА ДУХА“
ЗА НАГРАДИТЕ НА РЕКТОРА НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
Условия за участие и критерии за оценка:
1. В конкурса могат да участват всички студенти от Медицинския университет – Пловдив.
2. Крайният срок за подаване на конкурсните творби е 1 декември 2014 г.
3. Конкурсните творби да изпращат на електронен адрес pressmedica@abv.bg, за конкурса.
4. Изискваните формати на приеманите по електронен път файлове са документи на MS Office Word.
5. Обемът на изпращаните текстове не бива да надвишава 2 стандартни машинописни страници (30 реда
по 60 знака). Текстовете да бъдат придружени от личните данни на участника: три имена, местоживеене, специалност, курс, електронен адрес.
6. Конкурсните творби ще бъдат оценявани с оглед на следните критерии: за тематичност – до каква степен разработката е подчинена на темата; за оригиналност – доколко участникът се стреми да разсъждава самостоятелно, да издига оригинални тези и да развива собственото си виждане по тях.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 15 януари 2015. Наградените творби ще се публикуват на
страниците на вестник „Аудитория медика“ и на интернет страницата на университета.
НАГРАДИ
Първа награда – 100 лв.
Втора награда – 80 лв.
Трета награда – 60 лв.

Александър Йорданов,
лекар
ВСЕЛЕНСКИЯТ ДУХ
Твоето лице ли
овенчава тази градина?
Твоят полъх залюлява
всичко.
Уханието му искам
да уловя.
В екстаз го гоня.
Твоята ръка ли
буди тези вълни?
Ручеят отразява
червения ти цвят.
Твоето вино искам да пия.
Опиянен, изпитвам жажда.
Твоята усмивка ли
наглася времето?
Сладостно извиват
трели птиците.
Тази променлива
мелодия искам
да затворя в клетка.
Сънувам в
танцуващата песен.
Твоят дух ли води слепите?
Той се крие зад дърветата.
Твоето място е навсякъде.
Лесно е да бъдеш
намерен...
Ти си полъхът,
Ти си виното в реката.
ВАЙДЕ АБДИ,
студентка
в МУ – Пловдив, ФДМ,
IV курс
НА БЯЛ СВЯТ
Радост голяма за всички,
сълзи от радост,
неописуемо чувство,
вълнение, смях, усмивки,
почерпки – чувства,
съпътстващи появата на
едно бебе.
Още по-голямо вълнение,
при виждането на 15-ия час
на това малко съкровище.
И още по необяснимо
чувство при държането
на бебето в ръце.
Невероятна радост, нека
всеки изпита
това вълнение и усещане.

