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КОЛОНКА
НА РЕКТОРА

Чл.-кор. проф. д-р Стефан
Костянев, дмн – Ректор

За науката, рейтингите и държавната субсидия.
Уважаеми колеги, докторанти и студенти,
В навечерието на 24
май – Денят на светите равноапостоли св. св.
Кирил и Методий, за пореден път ще говорим
за числа вместо за букви. Министерството на
образованието и науката се превърна в Министерство на образованието и наукометрията, като издигна наукометричните критерии като водещи в класирането на университетите, големината на държавната субсидия и ги направи определящи за броя на студентите държавна поръчка. Докато „стратегиите“ и нормативните актове от последните години бавно,
но сигурно превръщаха
университетите от образователни в икономически проекти, сега махалото рязко се отклонява в
друга посока: Университетите ще бъдат разделяни на изследователски и
други, като само първите
ще имат субсидия за научноизследователска дейност и допълнителни бонуси към бюджета. С други думи преподавателите от т.нар. „не-изследователски“ университети
ще трябва да се примирят
с новия си учителски стана стр. 2

Годишна среща на Erasmus
Student Network (ESN)
на стр. 7

ПРЕСТИЖНА НАГРАДА ЗА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

На състоялата се на
26.02.2016 г. в гр. София, официална церемония по връчването на
„Годишните национални
награди по безопасност
и здраве при работа“ за
2015 година, Медицински университет – Пловдив беше удостоен с найвисокото отличие.
Шестото издание на
конкурса за добри практики в тази област се организира от Фондация
„Център за безопасност
и здраве при работа“ със
съдействието на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Официални гости
на церемонията бяха: Тотю Младенов – Съветник
на министър-председателя на Р България; г‑жа
Румяна Михайлова – Изпълнителен
директор
на ИА „Главна инспекция по труда“; инж. Атанас Чернаев – Директор
ОИ „ГИТ“ – Пловдив;
г-н Александър Загоров –
Конфедерален секретар

на КТ „Подкрепа“. Присъстваха и представители на международни институции: г-н Клод Лоисел – Международната организация по труда;
г-жа Карен Макдонъл –
Президент на Институцията по безопасност и
здраве при работа от Великобритания (IOSH); г-н
Георг Ефенбергер – Началник отдел превенция
на Aвстрийския институт за обезщетяване на
работниците; проф. д-р
Йованка Бислимовска –
Президент на Национа-

лен съвет по безопасност
и здраве при работа на Р
Македония и др.
Наградата за първо
място – статуетка и официална грамота връчи г-н
Александър Загоров –
Конфедерален секретар
на КТ „Подкрепа“.
Високата оценка е
за реални резултати и
устойчиви постижения в
областта на безопасността и здравето при работа
в Медицински университет – Пловдив. Подобаващо беше оценена политиката, която се про-

вежда под ръководството на чл.-кор. проф. д-р
Стефан Костянев, дмн,
Ректор на университета,
насочена към изпълнение на благородната цел:
опазване живота и здравето на всички работещи
и студенти и осигуряване
на работна среда за пълноценен трудов живот.
Заслуженият успех е
резултат и от ежедневните усилия на всички работещи, отговорно изпълнявайки своите трудови
задължения при спазване
правилата за безопасност.

ПРОФ. СТЕФАН СИВКОВ С НАГРАДАТА „ИМЕ В НАУКАТА“
НА ЕВРОПЕЙСКАТА БИЗНЕС АСАМБЛЕЯ –
ПОРЕДНОТО СВЕТОВНО ОТЛИЧИЕ ЗА МУ – ПЛОВДИВ

На 22.03.2016 г. проф.
Стефан Сивков, дм – зам.ректор по качество и акредитация на МУ – Пловдив, беше номиниран
от Европейската бизнес
асамблея и Оксфордския
академичен съюз и получи престижната международна награда „Име в науката“, както и индивидуален сертификат и медал
за цялостен принос към
световната наука. Церемонията по награждаване
се проведе в Института на

Директорите в гр. Лондон, Великобритания. С
тази награда заслужено се
отличават учени и техни-

те институции. По време
на награждаването се дава възможност на наградените учени да предста-

вят своите постижения и
динамичното развитие
на техните институции в
сферата на образованието и науката.
Наградата „Име в науката“ е поредното доказателство за професионализма, стремежа към развитие и сътрудничество,
както и за международната разпознаваемост на
МУ – Пловдив и членовете на академичния му
състав през последните
години.
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тут. Като връх на бюрократската глупост медицината е обявена за „неприоритетно“ направление и нашите студенти няма да получават повече европейски стипендии. Един патоафоризъм гласи: глупавите решения вземаме незабавно; за идиотските решения трябва да се впрегне
колективната мисъл.
Питам се къде остава
свободната конкуренция?
Как ще имаме модерно
и интегративно обучение, ако а приори загърбваме науката? И как ще
привличаме талантливите млади хора, ако те нямат възможност за академично и научно развитие? Такива се очертават
правилата на играта през
следващите години. Да не
забравяме, че за да те допуснат да кандидатстваш
за проект по оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ се изисква да покажеш сериозен научен
„багаж“ – стотици публикации с импакт фактор и
още повече цитирания в
съответната област.
Затова, скъпи колеги и докторанти, качествената научна продукция
и нейните наукометрични индикатори се превръщат в conditio sine qua
non за финансов просперитет, за повече студенти и за светло бъдеще на
Университета. И нека да
не си правим повече харакири, като не изписваме
афилиацията към МУ –
Пловдив дори под научна продукция, финансирана от същия този
Университет!
Искам да завърша оптимистично: Консерватизмът във висшето образование е знаменателен, но
той пречи на една нова
стратегия или на един министър да съсипе висшето образованието по време на своя мандат.
Честит 24 май скъпи колеги, докторанти
и студенти – празник на
писмеността, просветата,
културата и духовността;
празник, какъвто другите
народи нямат!
Искрено Ваш – Чл.-кор.
проф. Стефан Костянев, дмн

май 2016

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ В ОБУЧЕНИЕ С ФОКУС
ВЪРХУ ЗДРАВНАТА ИНФОРМИРАНОСТ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ“

На 27.05.2016 г. от
10:30 ч. в V аудитория на
Аудиторен комплекс на
МУ – Пловдив ще се проведе пресконференция
по проект „Повишаване
на капацитета на преподавателите в Медицински
университет – Пловдив
в обучение с фокус върху здравната информираност на ромската общност“.
Проектът е по Програма BG09 „Фонд за стипендии на европейското
икономическо простран-

и Фондация за Регионално Развитие Рома 1995.
Срокът за изпълнение е:
23.09.2015 – 30.09.2016 г.
Общата стойност на проекта е – 226 954.85 EUR,
от които 90% Безвъзмездна финансова помощ
/204 259.37 EUR/ и 10%
Институционално съфинансиране от МУ – Пловдив /22 695.48 EUR/.
Чрез проекта ще изградим капацитет на
преподаватели от МУ –
Пловдив за образователна подкрепа на гражда-

ство“, финансирана по
Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство
(ЕИП) 2009 – 2014. Партньори по проекта са: Медицински университет –
Пловдив (Бенефициент),
Кристиансанд Норвегия

ни от етнически малцинства, включително роми и ще проведем обучение на представители
на ромската общност относно заболявания, представляващи здравен и социален проблем сред
малцинствени групи (ро-

ПЪРВА ВИЗИТА НА НОВИЯ
РЕГИОНАЛЕН ДИРЕКТОР НА БЮРОТО
ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА АГЕНЦИЯ НА
ФРАНКОФОНИЯТА (AUF) В МУ – ПЛОВДИВ
На 4.05.2016 г. в МУ – Пловдив се проведе първата
работна среща на Ректорското ръководство на университета с проф. Фабиен Флори – новия регионален директор на Бюрото за Централна и Източна Европа на
Университетската агенция на франкофонията (AUF).
В срещата взе участие и Петър Марио Топарев –
отговорник проекти в Асоциацията на франкофонските университети. Г-жа Анета Тошева – институционален координатор на МУ – Пловдив за франкофонията, направи ретроспектива на двустранните отношения, датиращи от 1997 г.
Обсъдени бяха възможностите, които Агенцията
предоставя на своите членове (817 университета и научноизследователски лаборатории от 106 страни) за
финансиране на проектно, научно и педагогическо сътрудничество.

ми) и хора в неравностойно социално положение.
За изграждане капацитет

на преподавателите от
МУ – Пловдив ще проведем работно посещение в
Норвегия за проучване на
добри практики и 7 модулно обучение по следните теми: Специфика на
обучението на етнически
малцинства (лектор г-н
Ларс Соефтестад, представител на норвежкия ни
партньор), Обучение за
предотвратяване на вродени детски аномалии,
Отглеждане на кърмачета, Обучение за ХИВ/
СПИН, Обучение за
чревни инфекции с диариен синдром, Семейно
планиране,
Обучение
на ромската общност в
областта на професионалното здраве (лектори от Института по обществено здраве в Осло,
Норвегия). Останалите
обучения ще се проведат от български експерти. Обучените преподава-

тели ще проведат 6 изнесени семинара за обучение на 300 представители
на ромската общност от
Пловдив, Кюстендил и
Стара Загора. Обученията
ще са на достъпен език и
с практическа насоченост
за изграждане на мотивация и нагласи за профилактика и лечение на заболявания, които са сериозен социален проблем
сред малцинствени групи, вкл. роми.
Ще бъде изграден сайт на проекта
(www.harc-muplovdiv.com)
с Виртуален информационен център за online
обслужване на целевите групи и продължаване
на комуникацията между
медицинските специалисти и представителите на
ромската етническа общност и след приключване
на проекта. На сайта ще
бъдат качени разработените по проекта програми, учебни модули, презентации, Ръководство и
Методология за обучение
на обучители и др.
Основните резултати
от проекта ще бъдат отчетени на заключителна
пресконференция, която
ще се проведе в края на м.
септември 2016 г.

ГОТОВИ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
НА ЖИВОТА

Със среден успех мн. добър на 26.02.2016 г. се дипломираха 41 медицински сестри и 11 акушерки от
МУ – Пловдив. Те получиха своите дипломи на Тържествена промоция. От специалността „Медицински
сестри“ има и двама дипломанти – мъже. Промотор
на випуск 2015 е проф. д-р Т. Шмилев – дългогодишен преподавател в МУ – Пловдив и началник клинично отделение по реанимация и интензивно лечение в детска клиника в УМБАЛ „Св. Георги“. В своето слово той се обърна към дипломантите със следите
думи: „Не се страхувайте да работите. Ние сме готови
да ви приемем!“ Отговор на словото на промотъра направи отличничката на тазгодишния випуск мс Емилия Грозева. Тя каза: „Изминаха четири години – найхубавите от живота ни. Сега можем да кажем, че сме готови за предизвикателствата, които ще ни поднесе живота. Благодарим на учителите си за всеотдайността, за
това че са ни показали пътя, по който трябва да вървим. Попътен вятър и успешна реализация!“
АМ
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НАУЧНИ ФОРУМИ В
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
ПРЕЗ 2016 г.
Двата
престижни научни форума на
Медицински университет – Пловдив: „Дни на
медицинската наука“ и
„Наука и младост – 2016“,
тази година се проведоха
от 12 до 14 май.
Ежегодният конкурс
„Наука и младост“ за научни разработки и проекти на студенти, докторанти и млади учени се проведе под егидата на Ректора – чл.кор. проф. д-р Стефан
Костянев, дмн. Научният
форум се организира
от Младежкото научно
дружество „Асклепий“.
Тазгодишното издание
се отличаваше със силно
международно участие,
затова и докладите бяха
изнесени на български и
на английски език.
На форума си дадоха среща над 200 реги-

стрирани участници: 158
от Медицински университет – Пловдив и 43 от
другите медицински университети в страната, както и 23 автори от други
държави в Европа, Азия
и Америка. Начало на научните представяния беше дадено от пленарния
лектор – проф. Евангелос
Георгиу – ръководител
на симулационен център
в Медицинския университет в Атина, с презентация за това как новите технологии променят
медицинското образование и практика. От една
година и в Медицински
университет – Пловдив
работи първият уникален за България подобен
Симулационен тренировъчен център с 12 високо технологични симулационни манекена /сред
които манекен на възрастен мъж, бременна жена,
дете до 10 години и бебе до 6 месеца/, даващи
възможност за извършване на диагностични и ин-

вазивни процедури и лечение.
Сред
презентациите имаше интересни
оригинални теми, като: Имунологична реактивност на студентите по време на изпит, Личността
в он-лайн себепредставянето, Ваксините – причини да се ваксинираме,
Невропатологични изменения при употреба на стимуланти, и др.
Акцент в програмата бяха три практически
семинара за студенти по
актуални теми: „Кардиопулмонална
ресуситация“, „Спешни състояния в токсикологията“ и
„Първа помощ при травми на опорно-двигателния апарат“. Семинарите
бяха организирани съвместно със студентските
организации при МУ –
Пловдив.
Премираните научни
трудове ще бъдат предложени за публикуване във
Folia Medica – международното научно биомедицинско списание на
МУ – Пловдив.
Научният
форум
„Дни на медицинската
наука“ беше организиран
в четири сесии за представяне на резултатите от
24 изследователски проекта, финансирани от
МУ – Пловдив, приключили през 2015 година.

Те са реализирани както от докторанти, така и
от интердисциплинарни
екипи от университета и
от други образователни и
научни институции.
Това са авангардни разработки, покриващи критериите за иновативност,
актуалност
и креативност при разрешаване на научно-изследователските проблеми за съвременната медицинска наука и практика. Сред оригиналните проектни теми бяха:
Тревожност и начални прояви на бърнаут синдром сред
преподаватели, работещи в
интеркултурна образователна среда, Имунологична реактивност при хроничен стрес,
Проучване върху възможностите за фармакологично
стимулиране на зрели стволови клетки, и др.
За
първи
път
Медицинският университет – Пловдив издаде
сборник с резюмета на
всички 88 изследователски проекта за периода
2010 – 2015 г.
Придобили вече широка популярност сред
академичната медицинска
общност, тези два научни
форума още веднъж доказаха, че Бъдещето може да бъде настояще, когато се обединят наука,
младост и изследователски дух!
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МНД „АСКЛЕПИЙ“ СЕ РАЗВИВА И
РАЗШИРЯВА ДЕЙНОСТТА СИ
Младежкото научно дружество „Асклепий“ е създадено
през 1990 г. Първоначално целта е да се възстановят кръжоците и да се активизира научната
дейност на младите преподаватели и студенти. Дружеството
поддържа и създава нови конДоц. д-р Делян Делев, дм, такти с научни организации и
Председател на
колективи от страната и чужМНД „Асклепий“
бина. През есента на 1997 г. в
Пловдив се провежда І Балкански конгрес по медицина и стоматология за студенти и млади учени, през
1998 г. – в гр. Бурса, Република Турция, следван от конгрес в гр. Букурещ, Румъния през 1999 г. През 2000 г. се
провежда конгрес в гр. Охрид, Република Македония,
2001 г. в гр. Йоанина, Република Гърция и през 2003 г.
отново в гр. Пловдив.
През годините в работата на дружеството се включват много млади учени от Университета като проф.
д-р Ст. Костянев – настоящ ректор на МУ – Пловдив;
проф. д-р Н. Бояджиев, дм – декан на МФ, проф. д-р
Вл. Сираков – дългогодишен секретар на дружеството;
проф. Н. Матева – зам.-декан на ФОЗ; проф. д-р М.
Стойкова; проф. д-р М. Семерджиева; проф. д-р Ив.
Иванов; д-р Хр. Шипков. От многобройните студенти участници някои в момента са вече преподаватели в
Университета, което е доказателство, че МНД „Асклепий“ е изпълнило мисията си. Такива имена са проф.
д-р Р. Стефанов – декан на ФОЗ, също изпълнявал
длъжността секретар; доц. д-р Б. Владимиров; д-р Н.
Сираков, дм; д-р Т. Кацаров, дм; д-р Б. Нончев, дм и др.
През 2012 г. ръководството на МНД „Асклепий“
беше поето от проф. д-р Благой Маринов, като найнеотложните задачи бяха възстановяване на дейността на дружеството в пълен обем, осъвременяване на
Устава и промяна на структурата и организацията на
ръководните органи.
През 2013 г. се проведе Общо събрание на МНД
„Асклепий“, на което беше приет нов устав. Подчертана беше и необходимостта от индивидуалната работа със студентите и стимулиране на израстването на талантливи личности, които постоянно да подмладяват
кадровия състав на нашия Университет. Обсъдени бяха и редица предимства, от които да се ползват членовете на МНД „Асклепий“, включващи:
• Намалени такси, приоритетна регистрация и др.
при участие в мероприятия на дружеството.
• Включване във вътреуниверситетски и национални научни проекти.
• Достъп до консултации и методична помощ при
изготвяне на презентации и постери за научни форуми.
Проф. д-р Б. Маринов, дм беше преизбран на
председателския пост, избран беше и нов Управителен
съвет, като беше спазен принципът, заложен и в новоприетия устав на МНД „Асклепий“, а именно квотно участие на преподаватели и студенти/докторанти
от всички факултети на МУ – Пловдив.
През 2014 г. „Наука и младост“ протече вълнуващо, с рекорден брой регистрирани участници. За първи път в рамките на конкурса се състоя и научно-практически семинар (workshop) по молекулна медицина
на английски език с международно участие, ръководен
от проф. д-р Виктория Сарафян, дмн.
През 2015 г. ежегодният конкурс „Наука и младост“
беше част от Научната сесия, посветена на 70-годишнината на МУ – Пловдив. Над 200 участници представиха научните си разработки по секции. Най-добрите
научни постижения бяха премирани от научно жури.
Сборникът „Наука и младост“ 2015 г. съдържа 35 доклада от научната сесия, а най-добрите разработки получиха право на публикуване в списание Folia Medica.

НОЩ НА УЧЕНИТЕ
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МЕДИЦИНАТА Е ПРЕКРАСНА И КОГАТО Я ОБИЧАШ,
НЯМА ДРУГО ПО-ХУБАВО ОТ НЕЯ
Продължение от бр. 16
Доц. Калева: Вие, д-р
Стоянова, винаги ли сте била
пълната отличничка? Какво
Ви мотивира да изберете найтежката клинична специалност „педиатрия“ и в нея найтрудната – работата с онкоболните деца?
Д-р Стоянова: През
цялото си следване нямам
петица. Отивах на изпит
не толкова да го взема, а
да не получа по-малко от
шестица. Това чувство не
го харесвах, но то се беше
загнездило у мен.
Баща ми беше лекар –
невролог. Непрекъснато
ми рисуваше мозъци. От
дете знаех кръстосването на пътищата. Той така
обясняваше и на пациентите си и аз се учех от това. Много обичах децата.
И имах две детски мечти:
да стана детски учител или
детски лекар. Детски учител не станах, защото изобщо не мога да пея, а това беше задължително. И
избрах педиатрията. Защо
избрах детската онкология,
е малко по-сложен въпрос.
Това е въпрос на едно събитие в нашето семейство.
Бях на три-четири години
лекар. Мъжът ми на 33 години – също лекар, асистент в АГ клиника. Доц.
Мурджев, бащата на проф.
Мурджева, му откри карцином на тестисите. Всички
казваха, че е много важно
с какво ще го лекуваме: с
облъчване или химиотерапия. Казаха, че му остава да
живее един-два месеца. Когато влязох за хистологията
при проф. Миленков, вие
сигурно не си спомняте,
стоях до вратата и вие ми
дадохте разчитането. Там
пишеше: обилие от метастази. Беше много жестоко
за мен. Събрах сили. Сега
не знам как съм събирала
тези сили, може би защото съм била по-млада или
защото съм знаела по-малко. Изчетох всички списания „Cancer“, осигурихме
лекарствата, даже писах до
Америка и от там ми отговориха, че не облъчването,
а химеотерапията е правилното поведение, и проведохме жестоки курсове
платинол базирани режими. И той още е жив. Тогава повярвах, че можем да
помагаме на онкоболните. За съжаление, знам че е
много трудно, и че не мо-

жем да помагаме на всички, но можем да направим
много. Никога не съм гледала на онкоболните деца като на обречени. Винаги съм се борила с каквото можем да им помогнем. Вече знам, че не може навсякъде да помагаме, но дори да загубим някое дете, родителят, когато разбере, че за това дете е направено всичко възможно, го понася по-леко.
Никак не ми тежи онкологията. На мен животът ми
е там. Най-големият професор – Киров, можеше
да дойде в понеделник да
оперира мъжа ми, но аз казах: „Не! Аз вярвам само на
Пловдив, на нашия екип,
на пловдивските уролози:
доц. Мурджев, д-р Дичев и
д-р Златанов.“ Те оперираха мъжа ми.
Проф. Мурджева:
Може ли нещо да допълня? Ти ми припомни едно
време, което мен много ме
развълнува. Д-р Стоянова
беше мой асистент. Нашата група с връзки влезе при
нея, за да ни бъде асистент.

Д-р Стоянова и
проф. д-р Мурджева

Нашите бащи бяха приятели. Те бяха съкурсници. И
така, ние се познавахме. Аз
също знаех, че Галя е пълна отличничка. Тя е много добър асистент и мога
да го кажа от личните си
впечатления. А що се отнася до историята с д-р Делев, невероятно е как животът връща понякога някои
неща. Благодарение на д-р
Делев, който е изключителен акушер-гинеколог, моят син дойде на бял свят.
Доц. Калева: Ще се опитам да променя атмосферата в залата и ще се обърна към
проф. Кавлаков с въпроса: Има
ли нещо не много възпитателно
във Вашия студентски живот?
Случвало ли Ви се е например
да преписвате на изпит? Няма
да питам проф. Миленков, защото той беше категоричен, че
никога не му се е случвало. А
Вие, проф. Кавлаков?
Проф. Кавлаков: Да,
преписвал съм по биохимия. Винаги съм бил под-

готвен. Завършил съм и
средно, и висше образование с отличен успех. Но по
биохимия материалът ми
се съпротивляваше, направих един „пищов“ и... Но
по-голям грешник съм като подсказвач. Подготовката ми в областта на стоматологията ми даваше възможност да помагам на дамите по време на следването и това ми осигуряваше определен комфорт и
внимание. Аз изпитвам истинско щастие, когато мога да помогна на някого.
За подсказването не съм се
чувствал виновен. Винаги
съм искал да подскажа, защото, като подскажа и другият успее, това ми е доставяло удоволствие. После
по време на преподаването
и по време на изпитването не съм бил от най-строгите. Отнасял съм се толерантно към студенти. Ако
не могат да се сетят и да отговорят на въпроса, им давам учебника да прочетат
десетина минути и след това да дойдат при мен и да
говорят. Убеден съм, че ако
един човек не е подготвен,
и да му подскажеш, той пак
няма да отговори. За пет
минути знание не се получава. Като хвана някого, че
преписва, го карам след това десет пъти да препише
това, което е искал да пре-

пише.
Доц. Калева: Проф.
Мурджева, как избрахте Вие
Вашата трудна и на пръв поглед сякаш много скучна специалност? Как успяхте да изучите микрокосмоса на микроорганизмите? Как успявате от тази скучна специалност да направите една приказка и как
бихте мотивирали някои от
младите да тръгнат по този
труден път?
Проф. Мурджева:
Бих започнала с микробиологията. За мен и моите
колеги микробиологията
съвсем не е скучна. Тя може да бъде скучна само ако
я учиш със сухи факти. Но
ако тя се преподава и се учи
като медицинска микробиология, тоест как микроорганизмите с огромния си
арсенал от патогенни фактори влияят върху патогенезата на инфекциозната
болест, как се стига до развитието на тази инфекция
или възпалителен процес
благодарение на микробите, тогава нещата не са
скучни, а са вълнуващи.
Как да контролираме този инфекциозен процес, в
който участват микробите,
и какво антибиотично лечение да използваме, как да
предотвратяваме възникването на епидемиите – това никак не е скучно. Това са неща от практиката и
колкото е скучна медицината, толкава може да бъде
скучна и микробиология-
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та. А този микрокосмос е
много вълнуващ. Дори само ако осъзнаем факта, че
90% от клетките в нашето тяло са микробни клетки. Не е ли невероятно това, че ние всички се считаме за човеци, а само 10% от
нашите клетки са еукариотни. Милиарди са микробите, които живеят „щастливо“ в нашия организъм. Не
е ли вълнуващо това, че тези микроби имат двойствена роля!?
За имунологията, как
бих мотивирала моите студенти да я изучават или да
я продължат. Правя го на
лекциите, правят го и моите колеги на упражненията. Клиничната имунология е изключително интелигентна. Самият факт, че
има повече от двадесет нобелисти, които са работили в областта на експерименталната и клиничната
имунология, говори за това. През последните години тази дисциплина претърпя невероятно приложно развитие. Благодарение
на нея ние знаем как да управляваме репродуктивните нарушения. Тази дисциплина ни помага да разбираме механизмите на траспантологията и как да правим трансплантациите. И
това, че при нас е твърде
теоретизирана, не значи,
че е по-малко интересна.
Продължение в бр. 18

КУРС ПО КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА УЧИ СТУДЕНТИТЕ
КАК ДА ОБЩУВАТ С ПАЦИЕНТИТЕ СИ
На 27 и 28.02.2016 г. в МУ – Плов- верситета, да работят в клиники, да се учат
див се проведе курс „А, Б, В на клинич- от докторите и да общуват с пациентите.
ната медицина“. 96 студенти, разделе- Вярвам, че когато се отнасяме с пациентите
ни в три групи, посетиха семинара, кой- по един определен начин, рано или късно това
то им позволи да упражнят практически се връща.“, казва д-р Китова-Джон.
Студентите узнаха как да информипознанията си по медицина. Безплатният курс бе воден от лектори, които рабо- рат пациентите за диагнозата им, както
тят във Великобритания – д-р Маргари- и как да обсъдят с подходящ тон варита Китова-Джон и съпругът ѝ, д-р Омен антите за лечение. Младите медици доДжон. Двамата завършват медицина в ри влязоха в ролята на британски лекаБългария, а днес са членове на Кралска- ри и разиграха прегледи в съответствие
та организация на общопрактикуващите с комуникационния код, който се прилекари и са сред най-утвърдилите се ме- лага във Великобритания.
дици на английския остров Уайт.
„Не всеки ден имаш възможността да об„А, Б, В на клиничната медицина“ щуваш с хора, които са навътре в здравната
даде началото на серия от курсове, кои- система и в медицината. Вдъхновяващо е, зато ще се проведат в университета с цел щото такъв тип курсове ни дават възможподготовката на студентите по медици- ността да опознаем колегите си и начина, по
на за работа във Великобритания и в който работят“, споделя София ПапуниБългария по европейски модел. Всички ду, трети курс студентка по медицина в
участници в семинара преоткриха важ- МУ – Пловдив.
ността на това да проявяваш добро отМедицината отразява в същността
ношение към пациентите си – истин- си вечнотърсения основен въпрос – истината за човека и за природата му. Но
ският фактор в медицината.
„С този курс се надявам, че студентите курсът „А, Б, В на клиничната медицище разберат, че пациентите са центърът за на“ доказа на младите студенти, че ленас. Съветвам бъдещите лекари да се възполз- карската професия е тясно свързана и
ват от всяка възможност, която им дава уни- с особеностите на човешката психика.

С Ъ Т Р УД Н И Ч Е С Т В О
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
ПОСРЕЩНА ГОСТИ ОТ КРАЛСТВО БЕЛГИЯ

На 9 март ръководството на МУ – Пловдив посрещна делегация
от Кралство Белгия. В
сътрудничество с почетния консул на България
за Източна Фландрия г-н
Вили ван Импе и председателя на клуб „Приятели на Белгия“ – България
г‑жа Мариана Башева, ръководството на висшето
училище посрещна гости
от курортния град Бланкенберг. В събитието взеха участие кметът на града г-н Патрик де Клерк,
зам.-кметът г-жа Катрин
ван Рисел и президентът на ежегодния фестивал на пешеходците в града г-жа Вера де Вагенере.
По инициатива на г-н ван
Импе фолклорният танцов ансамбъл от служители на МУ – Пловдив „Медик“ ще гостува на Бланкенберг през 2017 г.
В срещата взеха участие и посланикът на
Кралство Белгия в България Н. Пр. г-жа Аник ван

Калстер, зам.-кметът на
Пловдив по европейска
интеграция г-н Стефан
Стоянов и кметът на Созопол г-н Панайот Рейзи.
Всички гости присъстваха на кратка програма, на
която ансамбъл „Медик“
представи част от репертоара си. На краткия

Стефан Сивков.
Бъдещата изява на ансамбъла в Бланкенберг
ще бъде свързана не само с популяризиране на
МУ – Пловдив на белгийския фестивал, но и
с разпространението на
културните традиции на
България в Европа. Бел-

спектакъл пред аудиторния комплекс на висшето
училище присъства и ръководството на висшето
училище – ректорът чл.кор. проф. д-р Стефан
Костянев и зам.-ректорите проф. д-р Мария Куклева, проф. д-р Мариана Мурджева и проф. д-р

гийското градче с население от около 20 хиляди души предстои да се
побратими с Пловдив и
със Созопол. Бланкенберг има богата традиция
в организирането на фолклорни фестивали и други културни събития.
на стр. 6

Клубът на дипломиралите се възпитаници на
Медицински университет – Пловдив беше основан по повод 70-годишния юбилей на висшето

витието на Университета чрез споделяне на опит, успешни практики и
устойчивост на постигнатите резултати;
- осигуряване на дос-

училище през май 2015 г.
с цел изграждане на трайна връзка между възпитаниците и Университета и
с основни задачи:
- отстояване на интересите на Университета
от възпитаниците и съдействие за изграждане
на неговия публичен образ с цел повишаване на
неговия авторитет и конкурентоспособност;
- поддържане на професионална и социална
мрежа между дипломиралите се възпитаници и
студентите в Университета;
- подкрепа на раз-

тъп и обмен на информация и насърчаване на
съвместни прояви между
Университета и неговите
възпитаници.
Сред членове-учредители на клуба са и възпитаници, завършили първия випуск на Университета през 1951 г. За помалко от година общо
регистрирани в клуба са
близо 150 души от различни випуски на всички
професионални направления.
През август 2015 г. в
Посолството на Р България в Лондон се проведе първата ежегодна меж-

дународна среща „Заедно в бъдещето“, която събра на едно място чуждестранни кандидат-студенти
с настоящи студенти и дипломирали се възпитаници на университета с цел
обмен на идеи, опит и информация и най-важното – всички присъстващи
да се почувстват като част
на една общност – общността на МУ – Пловдив.
Втората среща „Заедно в
бъдещето“ е планирана за
27.08.2016 г.
В рамките на Европейската нощ на учение
2015 едно от събитията –
Мисия „Преподавател в
Медицински университет – Пловдив“, осъществено с активното участие
с председателя на Клубния съвет доц. д-р Нешка
Манчорова, отново събра
заедно възпитаници на
университета от различни възрасти и поколения.
Завършилите възпитаници от всички випуски и
професионални направления могат да се регистрират в Alumni клуба он-лайн
на страницата на МУ –
Пловдив или да се обърнат директно към членовете на Клубния съвет.
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ОЧЕВИДЦИ ЗА СЪБИТИЯТА В
НАГАСАКИ ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 1945 г.

На 16.12.2015 г. в МУ – Пловдив се състоя Международен online семинар, организиран от Мемориалния център за мир в памет на жертвите на атомната
бомба в Нагасаки, Япония, загинали преди 70 години.
Срещата протече под формата на открито семинарно
занятие на преподаватели, български и чуждестранни
студенти, както и представители на медиите. Международните събития на тази тема са по покана на Директора на Мемориалния център – проф. Сасано, и се
организират с послание към участниците да обединят
усилията си за мирен свят, свободен от войни и ядрени бедствия.
Очевидец на събитията в Нагасаки през лятото на
1945 г. г-н Йоширо Ямаваки разказа online потресаващата си лична драма по време на бомбардировката и
представи исторически ценни архивни материали. Сега той е на 81 г. (на възрастта на сегашния японския император), но когато на 9.08.1945 г. атомната бомба паднала на 2 км от дома му, е бил едва 11-годишен. Той заедно с двамата си братя е облъчен от радиацията при
експлозията, в резултат на което са развили лъчева болест, а баща му е загинал от изгаряния. Майка му и сестрите му са били евакуирани в провинцията дни преди
това и не са заболели. Разказът на г-н Ямаваки ни върна 70 години, когато през лятото на 1945 г., в края на
Втората световна война, президентът на САЩ – Хари
Труман, взема решение с военните ръководители на
САЩ да използват ядрено оръжие срещу Япония, за да
я принудят към безусловна капитулация. Отнет е живо-

ALUMNI КЛУБ НА МУ – ПЛОВДИВ

тът на 74 000 души само в Нагасаки, а ядрената експлозия унищожава значителна част от сградите в града.
Над Нагасаки бомбата е хвърлена на 9 август, след тази над Хикошима, но смъртоносното взривно устройство с плутоний е било предназначено за град Кокура,
северно от Нагасаки, където е имало голям оръжеен завод. Лошите метеорологични условия принудили американския бомбардировач да промени курса.
Срещата с очевидци на атомната бомбардировка
над Нагасаки беше осъществена с любезното съдействие на студента от МФ – Елизар Цветков, който спечели едномесечна стипендия за научно-изследователски стаж в Университета в Нагасаки. На семинара д-р
Р. Костадинов, лектор по дисциплината „Медицина
на бедствените ситуации“ в МУ – Пловдив, и неговите студенти повдигнаха въпроси относно типичните
характеристики и последиците от лъчевата болест на
пострадалите, обучението в Япония на медиците и обществото при подобни инциденти, позицията на някои политици за увеличаване на ядрения арсенал с цел
въоръжаване.
Участието на МУ – Пловдив в събитието целеше
да напомни на студентите и обществото, че ядреното
оръжие, използвано за неразумни цели, води до тежки здравословни последици, както и до унищожаване
на десетки хиляди невинни хора и да внуши, че контролът на атомното оръжие при използването му за
не-мирни цели е въпрос на кауза, на гражданска позиция и отговорност, на непримиримост към безумието
на политиците. В Япония всяка година продължават
да умират хора от лъчева болест. Ежегодно на 9 август
списъкът с жертвите на бомбардировката в Нагасаки се
обновява. По данни от 2014 г. те са над 160 000 души.
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През 2009 г. ФДМ –
Пловдив закупува първия
си Er:YAG лазер, след
което в чужбина (Университет „Адаса ен карен“, Йерусалим, Израел) са сертифицирани
преподаватели от факултета (доц. Георги Томов
и д-р Благовеста Янева от
катедра „Пародонтология
и ЗОЛ“). През 2013 г. са

теми) и две лекции към
програмата за продължаваща квалификация към
БЗС. В лазерния център
се работи по три научни
проекта (два национални
и един международен) и
пет докторантури.
От 2012 г. факултетът е асоцииран член на
Global Training Academy,
наред с Университетите

Практическа демонстрация със студенти, гостуващи
във ФДМ – Пловдив по програма ЕРАЗЪМ (2016)

закупени шест нови различни лазерни апарата, с
което ФДМ – Пловдив зае
позиция на единствения
университетски център
в източна Европа, притежаващ всички използвани в денталната практика дължини на вълната. Това доведе до обособяване на лазерен център
за научна и лечебна работа към ФДМ – Пловдив.
От 2009 г. Факултетът организира и провежда годишна лазерна Академия
с международно участие,
акредитирана от WFLD
(Световна федерация по
лазерна дентална медицина). Акредитирани са
и курсове към СДО (пет

в Ница, Йерусалим, Виена, Женева, Тайпе, Пиза
и Барселона, по силата на
което в него се провеждат
сертифицирани обучения. През 2010 г. (Кьолн)
и през 2012 г. (Генуа) преподаватели от ФДМ печелят две престижни международни награди по лазерна дентална медицина, а лектори от ФДМ са
били гост-преподаватели по тази дисциплина в
Япония, Китай, Израел,
Испания и др.
ФДМ – Пловдив е
първият в България факултет, който провежда
факултативно обучение
по лазерна дентална медицина за студенти (един

семестър). Това става възможно след решение на
Академичния съвет на
МУ – Пловдив с Протокол №3/05.04.2012, с който е одобрен „Факултативен лекционен и практичен курс по лазерна дентална медицина за студенти“. През зимния семестър на учебната 2013 –
2014 г. общо 53 студента
се обучаваха в пет модула, включващи 15 лекции
и 5 часа практична работа и клинични демонстрации. Програмата, по
която се обучават студентите е адаптирана по програмата на Университета
„Адаса ейн карем“ в Йерусалим, с който Факултетът с Пловдив подписа
договор за сътрудничество в началото на 2013 г.
Между университетите
в Йерусалим и Пловдив
отдавна съществува колаборация в областта на
лазерните технологии в
денталната медицина, но
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. За последните 4 години повече от 30
световно известни имена
в областта на лазерната
дентална медицина са били гост-лектори в Пловдив: проф. Ж. Арнабат и
проф. А. Еспана от Испания, проф. Ж. П. Рока от Франция, проф. Р.
Корнблит, проф. У. Ромео, проф. К. Форнейни
и проф. Д. Оливи от Италия и други.

МУ – ПЛОВДИВ ПОСРЕЩНА ГОСТИ ОТ КРАЛСТВО БЕЛГИЯ
от стр. 5
„Медицински университет – Пловдив има много добри установени научни и
приятелски контакти с Белгия, вкл. обмен на студенти, специализанти и преподаватели“, заяви ректорът
на университета чл.-кор.
проф. д-р С. Костянев.
От Медицинския университет споделят, че
през последните няколко
години висшето училище успешно развива контактите си с Белгия в сътрудничество с консула

ван Импе и г-жа Башева,
които гостуват в Пловдив
за четвърти път. Освен
сътрудничество по различни културни проекти,
с тяхна помощ през 2013
г. МУ – Пловдив сключва
меморандум за академично сътрудничество с Университета в Гент.
Н. Пр. г-жа ван Калстер посещава за втори
път университета, след
първото си гостуване също през 2013 г. Тя е посланик на Кралство Белгия в България от есента на 2012 г. Преди това

е била посланик в Обединените арабски емирства
и е работила в дипломатическата мисия в Ливан.
Г-н де Клерк, г-жа ван
Рисел и г-жа де Вагенере
бяха в Пловдив за първи
път. На срещата с ръководството на МУ – Пловдив те представиха подробно Бланкенберг и възможностите за туризъм,
които градът предлага на
своите гости. Те останаха впечатлени от представлението на ансамбъл
„Медик“, като в края се
включиха в правото хоро.

Първият по рода си
„Ден на професиите“ в
Пловдив се организира
от Ротаракт клуб Пловдив – Филипопол. Събитието се проведе на
20.02.16 г. в най-голямата
аудитория на Медицински университет – Пловдив. Амбициозният проект успя да събере под
един покрив над 200 ученици от 23 гимназии от
града на тепетата, Карлово и Асеновград.
Целта на събитието беше да се запознаят
учениците от 8 – 12 клас
с най-желаните специалности по света и у нас. В
деня на професиите, гимназистите имаха възмож-

ност да слушат лекции от
уважавани специалисти в
областта на медицината –
д-р Петър Димов, правото – адв. Николай Василев, компютърните технологии – Георги Илиев, архитектурата – Любо
Георгиев, предприемачеството и икономиката –
Стоян Костадинов.
Интересът от контакта с лекторите бе толкова голям, че учениците
се редяха на опашки пред
лекторите и организаторите с въпроси и коментари.
Всички присъстващи
попълниха анкети, според които 100% от учениците ще препоръчат събитието на свои познати,
доволни са от представянето на всяка една професия и ще се радват инициативата да се организирана всяка година.
Валентин Иванов
Стажант лекар МУ –
Пловдив
/Председател комисия –
Ден на професиите
Ротаракт Клуб Пловдив –
Филипопол/

ВИКТОРИНА ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
За втора поредна
година Ротаракт клуб
Пловдив – Пълдин и
Медицински университет – Пловдив организираха на 19 март 2016 г.
съвместно викторина по
биология и химия между ученици в 11 и 12 клас от
пловдивските училища.
„Tази инициатива е от особено значение за учениците, които имат желание да кандидатстват в МУ –

Пловдив, защото те получават възможност да се запознаят отблизо с базата и условията на обучение в университета, както и да проверят знанията си по биология и химия до момента.“, коментира основният организатор на инициативата – д-р Любомир Паунов, който е асистент в Катедра по специална хирургия, МФ
на МУ – Пловдив и член на Ротаракт клуб Пловдив
„Пълдин“.

С Т УД Е Н Т И
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Годишна среща на Erasmus Student Network (ESN)

Повече от 150 участници от 37 страни в
Европа и извън стария
континент, взеха участие в последната годишна
среща на организацията
за 2015. Erasmus Student
Network (ESN), най-голямата неправителствена

грамата „Еразъм+“ проф.
д-р Д. Гетова. Проф. д-р
М. Мурджева, зам.-ректор с ресор международно сътрудничество, откри събитието с приветствено слово от името на
чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – ректор

международна доброволческа студентска организация в Европа, проведе
за първи път в Пловдив
своя среща на Съвета на
националните делегати
(CND), домакинстван от
ЕСН Пловдив с подкрепата на МУ – Пловдив.
Конференцията
се
проведе в периода 10 –
13 декември 2015 г. в Аудиторния комплекс на
МУ – Пловдив. На откриването присъстваха зам.ректорите проф. д-р С.
Сивков и проф. д-р В. Сарафян, както и представители на международен
отдел и институционалния координатор на про-

на университета. Първата среща на CND е през
2007 г. в град Винтертур,
Швейцария. Идеята е отделните ЕСН държави да
бъдат по-добре представени и вземането на решения да става по-гъвкаво. Съветът на националните делегати (Council of
National Delegates) е един
от най-важните органи на
управление и на вземане
на решения в ESN.
През свободното си
време студентите разгледаха централния кампус
на университета и изразиха своето възхищение към
наличната материална база. Домакинството, на та-

зи конференция допринася за промотиране на мобилността в България и в
частност в МУ – Пловдив,
като по този начин се създават предпоставки за
привличане на важни институционални партньори. В програмата на събитието, освен пленарни сесии по темите на конференцията, организаторите
бяха подготвили и богата
социална и културна програма. Участниците се запознаха с културата, традициите и историята на
Пловдив и България. А
представителите на всяка
държава приготвиха традиционната за събитието
„EuroDinner“ – вечеря, на
която представиха характерни ястия от различните европейски държави.
Erasmus
Student
Network /ESN/ е най-голямата неправителствена
международна студентска
организация в Европа.
Мисия ѝ е да представлява международните студенти, да промотира програмите за мобилност,
идеите и ценностите на
междукултурното общуване. Мрежата се състои
от над 13 500 члена от повече от 500 локални секции в 38 европейски държави, които работят във

НАЙ-МЛАДАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МУ – ПЛОВДИВ

Erasmus
Student
Network – Plovdiv (Еразъм Студентска Мрежа – Пловдив) e доброволческа студентска организация, която е част
от най-голямата студентска доброволческа организация в Европа – ESN
International.
На 5.03.2014 г. група
ентусиазирани и мотивирани студенти от МУ –
Пловдив и ПУ „Паисий
Хилендарски“ решават да
положат началото на пловдивския клон на сдружението. За председател е
избран Атанас Тошев,
студент 4-ти курс Фармация. Той поема управлението и се заема с тежката задача, заедно със своя
екип, да развие и да положи основите на организацията.
Работата на ESN
Пловдив е да подобри
социалната и практиче-

ска интеграция на интернационалните студенти.
Организацията представя нуждите и правата на
международните студенти на местно, национално и интернационално
ниво. Да предоставя необходима информация за
програмите за мобилност
по линия на „Еразъм+“,
като също така се стреми
да мотивира студентите да
учат в чужбина за семестър или година.
До този момент, за
своето кратко съществуване, ЕСН Пловдив, има
зад себе си редица организирани инициативи,
които са с насоченост към
международните и Еразъм студенти. Целта е да
се докоснат до културните
и социалните аспекти на
България и Пловдив, извън академичния живот.
За членовете на организацията, това е една възмож-

ност за създаване на нови
контакти с хора от много
страни, развиване на меки умения, упражняване
на език и същевременно
опознаване на родината
си. Сред най-успешните
и най-посещавани събития са различните екскурзии до различни дестинации из България, като
Асеновград, Карлово, Велико Търново, Благоевград, София, Варна и др.,
флаг паради по централни пловдивски улици, игрите „Get lost in Plovdiv“,
пикници с „Icebreaking
games“ на открито, тематични партита, европейски вечери и др.
За повече информация за това как да станете член на организацията посетете фейсбук страницата на организацията – ESN Plovdiv
или посетете сайта –
www.plovdiv.esnbg.org

висши учебни заведения
на доброволчески принцип, като по този начин
помагат на над 160 000
международни студенти
годишно. ESN е основен
партньор на Европейската комисия за промотиране програмите за студентска мобилност и защита
правата на студенти. България е член на организацията от 2008 г. Имаме
изградени 10 локални секции в 5 града и стабилна
връзка с университетите в
цялата страна. ESN България взема участие и организира самостоятелно
значителен брой събития,
семинари, инициативи.

ЕСН Пловдив е наймладата секция на ЕСН
България и се развива с
най-бързи темпове. За една година под ръководството на Атанас Тошев
като нейн президент, локалната организация в
Пловдив изгради устойчиви връзки с местни организации (Национален
алианс за работа с доброволци, JCI Plovdiv, член
е на Младежки форум
за партньорство с местната власт, към Община
Пловдив) и университети – най-вече с МУ –
Пловдив, който оказва голяма подкрепа в начинанията на организацията.

ОБЩИ СТРЕМЕЖИ И АМБИЦИИ
Асоциацията на студентите по фармация в България е неправителствена организация. В нейната дейност приоритет е придобиване на знания и умения от
студентите фармацевти и популяризиране на тяхната
дейност пред обществеността. Водени от общи стремежи и амбиции, екипът е обединен около целта да се
запознае с всички аспекти и измерения на съвременната фармацевтична професия и да защитава и отстоява
правата на студентите по фармация.
От Асоциацията може да се получи подробна информация за европейски програми, студентите да се
запознавате с теми и въпроси извън учебната програма и научни проблеми, които ги вълнуват, да се срещнат с изявени специалисти от специалността, да посетят фармацевтични предприятия, да придобият комуникативни умения и да работят в екип. Асоциацията
организират посещения и срещи с водещи фармацевтични компании в страната и с колегите от Варна и София, лекции на интригуващи гости – представители на
научната и бизнес среда, съвместна работа с Регионалната фармацевтична колегия Пловдив, съдействие относно стажантски и обменни програми.
На 07.02.16 г. се проведе Общо събрание на Асоциацията на студентите по фармация в България. На
събранието беше представен отчетът за дейността на
АСФБ през изминалата година. Извършиха се някои
промени в Управителен съвет, като се въведоха нови
позиции, а те са: Координатор ПР и връзки с обществеността (медии и публикации), Координатор – технологии и системен администратор, Координатор – лекции и обучения и Координатор – здравни кампании.
На събранието беше избран нов Управителен съвет в
следния състав: Председател – Вероника Христова; Секретар – Мария Влайкова; Касиер – Светла Янкова и
членове: Вяра Тенекева; Станислава Симеонова; Мартина Савова и Донка Арабаджова.
Промяна има и в часа и мястото на провеждане на
събранията на Асоциацията. Те ще се провеждат всяка
седмица вече от 16:30 часа, ден вторник, в МУ – Пловдив Аудиторен комплекс – VI аудитория. 
АМ
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КРАЙ ВИСЛА
Доц. Светла Пачева, дф

Продължение от бр. 16
Вечерта всеки един от
участниците в конференцията се представи и прочете своето хайку. Антологията включваше 47 хайку.
Те прозвучаха на европейски и невропейски езици.
Госпожа Икийо Йошимура възклицаваше след всяко прочетено хайко с едва
доловимо, тихо „-о-о-о“, а
Боб Мойя артистично произнесе само първата сричка
от последната дума и публиката в унес довърши неговото хайку. Беше вълнуващо и някак мистично да
слушаш хайку на различни езици, да следиш вълнението на авторите, реакцията на публиката. Четенето ставаше по реда на представянето на хайку в антологията – по азбучен ред
според фамилното име на
автора. Когато дойде моят
ред изпитах силно желание
да прочета своето хайку и
на полски. Събрах всичкия
си кураж и осланяйки се на
спомените си от изучаването на полски в Полския
център в София по време
на студентските ми години,
прочетох внимателно полския превод. Очевидно съм
успяла в припомнянето, защото усилията ми бяха възнаградени с бурни ръкопляскания – нали не всеки
можеше да прочете хайкуто си на полски.
Организацията на конференцията беше безупречна, с много финес и
емоционално заредена атмосфера. Тя се провеждаше в рамките на фестивала, посветен на Чеслав Милош – нобелист за литература, поет и общественик
в изгнание, но живял в последните 20 г. от живота си
в Краков. Негова е заслугата за превода на японски
хайку на полски език, както
и за популяризирането на
полска поезия и литература
извън пределите на Полша.
Произведенията му са преведени на български език в
4 тома. В Краков е живяла и
Вислава Шимборска, също
нобелистка за литература.
Първият ден на нашето
пристигане съвпадна с Нощта на музеите в Краков,
но поради четенето на хайку до късно вечерта и умората от дългото пътуване
не успяхме да се възползва-
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ме от златния грош, с който можехме да пътуваме с
градския транспорт от музей до музей.
В тази вдъхновена от
видни личности и културни събития среда бързо изминаха двата конферентни
дни – първият в доклади,
беседи, дискусии, вторият
в традиционната разходка,
наречена ГИНКО. По време на разходката, пишещите хайку, наблюдават, събират впечатления и спонтанно оформят видяното в
хайку. Едни от участниците в конференцията бродеха унесено край Висла, други стояха в кротко съзерцание на красотата, а трети бързаха да дадат словесен изказ на връхлитащите ги емоции и впечатления. Тричленно жури оцени анонимните хайку от
гинко разходката. За всеобща радост на българските участници написаното в
движение хайку на Стоянка
Боянова беше сред отличените хайку.
За тези два дни музеят,
кацнал на брега на Висла,
беше събрал не само пишещите хайку, създатели
на хайга и сумие (рисунка
с туш, свързваща се с хайку
поради специалния начин
на изпълнение с един замах
на четката – „на един дъх“,
така се пише и хайку – едно
изречение на един дъх), но
и почитатели на тези специфични жанрове на японското изкуство. Впечатляващо беше присъствието на
участниците от Школата
за класическо хайку, функционираща във Варшава.
Антология с техни хайку,
библиофилски оформени
сборници с хайку и неговото жанрово разнообразие –
хайбун, хайга, сумие, можеха да бъдат закупени от
импровизирания щанд във
фоайето на музея, където в
паузите се провеждаха неформални разговори и срещи, където дори ядохме суши, приготвено от японски
майстор.
Ако
специфичното
японско тристишие, наречено хайку, е очаровало в
миналото западния свят,
като е оформяло вкусове и
предпочитания, то в днешно време съвременното европейско и западно хайку започва да влияе върху
японското, внасяйки повече фриволност и естествено повече „аз“. Все пове-
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че хора от целия свят опитват да пишат хайку. Този обмен на идеи и творчески експлозии съдава нов
тип хайку, справедливо определян като световно хайку. Един пример от антологията:
италианско кафе
в английска чайна
вкус на европейски съюз
Нан Шепърс, Холандия
Отчитайки своеобразното развитие на хайку,
всеки от участниците в конференцията сложи подписа си под възвание до ООН
и ЮНЕСКО хайку поезията да бъде призната като важно културно наследство, обединяващо хората
по света.
Нека отново се върна
към Краков, към двата бряга на Висла, към Стария
град, за да спомена за очарованието на пешеходните улички, по които се разхождат туристи и попиват
излъчването на отгласи от
минали столетия, спират се
да послушат пеещи музиканти, дочуват ритмичното потропване от копитата на конете, теглещи файтоните, поели по Царския
път. А самите коне – бели, сиви, кафяви, красиви,
сякаш изваяни или излезли от приказен свят, кротко пристъпват, без фантастичните кочияши – винаги двама, официално облечени девойка и младеж, да
ги насочват по пътя. Дали
тези коне не са вдъхновили полския художник, чиято изложба в музея „Манга“
съдържаше цяла серия препускащи коне? Внимателният читател ще се зачуди какво търси изложба на
полски художник в Музея
за японско изкуство – художникът до такава степен
е бил съпричастен на японското изкуство и завладян
от него, че е получил специална покана да илюстрира японски книги.
И тъй като това своеобразно есе, провокирано
от искреното възхищение
от Международната конференция по хайку, е твърде
далеч от мисията на МУ –
Пловдив, ще спомена интересен факт, недвусмислено потвърждаващ универсалната истина, че всичко е свързано с всичко. Недалеч от площада с паметника на Адам Мицкевич се
намира паметната плоча на
Анджей Бадурски, профе-

май 2016

I място в конкурса „В моята библиотека“

At My
Library
by Ehsaan Ahmad,
2nd year student
of Medicine

Today, 10th April
2016 is a very special day
to me for two reasons;
It is the day I turn 20
and leave my teenage years behind, the first step into
becoming a mature adult, or trying to become one. It is
also a special day because it is the day where I’m sitting
in a library and reflecting the 19 years of my life so
far. When looking back at my years I realise there is
one thing I couldn’t have lived without, for some, it
might have been their game consoles, or their brand
new IPhones, but for me it has to be Libraries and I’m
honoured to share some experiences and stories of the
times ‘At my Library’.
The Oxford English dictionary defines a library as
‘A building or room containing collections of books, periodicals,
and sometimes films and recorded music for use or borrowing
by the public or the members of an institution’. For me it
holds greater importance, it is like my second house;
so much so that I sometimes enter when it opens and
throughout the day, would indulge into every possible
book that I would end up being dragged out by the
librarians when it closes.
As Doris Lessing eloquently stated, a library allows
individuals from different diverse backgrounds to be
free. It allows one to express their unique individuality
without having the concern of being judged or
stereotyped. A library is important as it preserves
the heritage and history of a town while it opens the
horizons and allows one to proliferate their wisdom.
Looking back, I remember a unique experience
while in high school; as soon as the lunch bell rang, I
would drop everything, pick my bag and sprint to the
library in order to secure my copy of ‘Snakehead’ by
Anthony Horowitz, which was my favourite novel series
as a teenager.
This is just a snapshot of the experiences and times
spent ‘At my library’ throughout my 19 years, that has
shaped the person who I am today. Libraries have been
at the epicentre of how I have developed as a person
and have contributed immensely with the skills and
qualities I have picked up along the way. So next time
you are in the library, whether it’s keeping up with the
headlines, studying for your finals or indulging in your
favourite novel, appreciate your time in the library!
сор по медицина, основал
първата болница в Краков
през 1780 г. Ще изтъкна и
една още по-актуална връзка – артистичната нагласа
на ръководството на МУ –
Пловдив, благодарение на
която имахме удоволствието с Минко Танев да бъдем
част от този световен поетичен форум и благодарение на която българска и
полска поезия прозвучаха
в Аудиторния комплекс на
МУ – Пловдив по време на

честването на 70-годишнината от основаването му.
Отдавна отминаха пролетните дни, отминават
есенните и тъй като класическото японско хайку е тясно обвързано с годишните сезони, ще завърша с едно съвремнно полско хайку отново от антологията:
автобусна спирка –
между нашите погледи
снежинки
Анджей Дембончик.
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