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Ректор

ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА

(отново и отново)

Скъпи студенти и колеги,
Нашият Университет е видим и със своите благотворителни каузи. През последния
месец бяхме свидетели на серия от благотворителни прояви, повечето организирани от
студентите. Предстоят и други,
за което Ви поздравявам!
„Посветени на хуманността” е прекрасен девиз. В едно изречение е събран цял
свят от човеколюбие, алтруизъм и благородство. Но не може да има хуманност, ако преди това не си проявил любов,
състрадание, дарителство. Не
знам дали сте се замисляли, че
думата дарител има общ корен с думите: благотворител,
благодетел, благословия. Не
случайно църквата посвещава своите божествени литургии на основателите и дарителите. Довчера казвах: „Скъпи
студенти, обичам Ви, но не съм
във възторг от Вас.“ Сега казвам: „Горд съм с това, което
правите днес! Всеки труд е напразен, ако в него не са вложени добри намерения и любов!“
„Възпитанието в благотворителност и толерантност започва от дома!“, казват англина стр. 2

За първа година МОН награди най-изявените участници в РП
„Хоризонт 2020“. Със сертификати бяха отличени 16 организации в общо девет категории. Само четири университета от всички висши училища в България получиха това признание.
Най-активен по отношение следване на европейските политики е
МУ – Пловдив, който заслужено получи Сертификат за постижения.

МУ – Пловдив има
значителен опит с разработването и изпълнението на европейски, международни и
национални проекти.
Университетът ни
координира и участва
в 12 научни, 3 образователни, 1 инфраструктурен, 5 международни проекта и в 2 академични мрежи.
Успехът на проектите се базира на добрата екипна колаборация. Ръководството
на МУ – Пловдив е убедено, че значимите научни резултати са плод
на усилията на мултидисциплинарни национални и международни
колективи.

МУ – ПЛОВДИВ С НАГРАДА „НАЙ-ДОБЪР УНИВЕРСИТЕТ“
В НАПРАВЛЕНИЕ „МЕДИЦИНА“ ЗА 2018

Проф. Стефан Сивков – зам.-ректор по качество и акредитация в Медицинския университет –
Пловдив, получава наградата на МОН от проф. Петя Кабакчиева – председател на НАОА.
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чаните. Дарителството не е от
нещата, с които ние, българите,
можем да се гордеем, въпреки историческите корени и чудесните примери в това отношение. Благотворителността
е много повече от раздаването и събирането на пари. Тя е
съчувствие и загриженост към
хората, желание да им се помогне! Да удовлетвориш желанието на болно дете, да предизвикаш радостна усмивка в
една изстрадала душа е прекрасно човеколюбиво дело!
Майка
Тереза
казва:
„Доброто, което правиш днес,
утре ще бъде забравено, въпреки това прави добро!“
Защото дарителството е двустранен процес. То облагодетелства дарения и облагородява дарителя!
Пожелавам успех на всички хуманни и богоугодни инциативи! Светли празници!

Празник за децата
„Красива усмивка“
@ МУ – Пловдив
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60 ГОДИНИ БИОМЕДИЦИНСКО СПИСАНИЕ „FOLIA MEDICA“
В края на месец ноември
2018 г. на Тържествен академичен съвет беше отбелязан 60-годишният юбилей на
научното списание на МУ –
Пловдив – „Folia Medica“.
Ректорът на университета – чл.-кор. проф. д-р Стефан
Костянев, направи обзорна
презентация за изминатия път,
за постигнатите успехи и заслуженото признание на списанието. „Привилегия и гордост
за академичната общност е да
чества достиженията през изминатия 60-годишен съзидателен път и дългогодишното
участие на „Folia medica“ в глобалния обмен на научни знания
и идеи“, заяви проф. Костянев
по време на Тържествения академичен съвет.
„Folia Medica“ e създадена
през 1959 г. като международно приложение към „Сборник
научни трудове на Висш медицински институт „И. П.
Павлов“. Днес списанието е с
„отворен достъп“ и излиза на
тримесечие в печатна и електронна версия. Научни ръкописи от български и чуждестранни изследователи се публикуват след двойно сляпо рецензиране от международно
представени експерти в релевантните научни области.
Заместник-главният
редактор на списанието – проф.
Благой Маринов, представи
тенденциите и новите предизвикателства за бъдещото развитие на „Folia medica“.

Янев – главен редактор, проф.
д-р Дойчин Братованов, доц.
д-р Иван Вапцаров и к.м.н.
д-р Пею Мишев – секретар.
Списанието се издава със сътрудничеството на членовете на Академичния съвет.
Редакционната бележка в първия брой свидетелства, че
предназначението на списанието приложение е „да запознае преди всичко научните кръгове зад граница с проблемите, с които се занимават
научните работници в института в Пловдив, както и да помогне за установяване на желани

Грамоти и награди получиха всички, които безрезервно са отдавали творческата си
енергия, сили и време за каузата на списанието.
В първата редакционна колегия на „Folia medica“ участват четирима изтъкнати лекари и учени: проф. д-р Елисей

връзки между тях и съответните специалисти от различни
страни. Науката е явление от
световен порядък и за своето
процъфтяване се нуждае безусловно от такива връзки“ – заключава редакцията.
Най-цитирана публикация
е изследване на колектива д-р

Десислава КолеваГеоргиева, проф. д-р
Нели Сивкова и доц.
д-р Дора Терзиева,
анализиращо корелацията между серумните нива на възпалителни цитокини IL-1beta, IL-6, TNFалфа и VEGF и наличието и тежестта на диабетна ретинопатия при пациенти с диабет тип
2. Статията е цитирана 53 пъти
по данни на Scopus и попада в
92 персентил, което я нарежда
в топ 10 от цитираните статии
в това изследователско поле.
Печатната
версия
на
„Folia medica“ се разпространява от Библиотечноинформационния център по
линията на националния и международния обмен до 92 институции от 30 държави, като
в замяна на това в библиотечния фонд ежегодно постъпват
над 170 тома български и чуждестранни списания и книги.
„Folia medica“ заема първо място в рейтинга на индексираните в Scopus български
медицински списания и е единственото от тях, попадащо в
трети квартил.
Списанието е в 66-ти персентил на индексираните в
Scopus списания от категория
General Medicine и се нарежда
на 279 място от общo 841 списания в категорията.
„Folia medica“ се ръководи от принципите на редакционната политика. Процесите
по издаване на списанието
се направляват и контролират от международна редколегия при спазване на високи
стандарти за качество, етични
принципи и интелектуален принос.
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ПЪРВИЯТ В СТРАНАТА 3D БИОПРИНТЕР В МУ – ПЛОВДИВ
В Катедрата по медицинска биология на МУ – Пловдив
заработи първият в страната 3D биопринтер. Той позволява създаване под компютърен контрол на 3D обекти, чрез
наслагване на синтетични и биологични материали в няколко слоя.
3D биопринтирането е една от най-новите технологии,
с широко приложение в тъканното инженерство и регенеративната медицина за разработване на сложни тъканни структури, които имитират естествените органи и тъ-

ративната медицина.
Катедрата по медицинска
биология към МУ – Пловдив
разполага с необходимия изследователски капацитет и
подготвени специалисти, както и с ясна визия за приложението на новата апаратура. В
ход е научен проект за 3D биопринтиране в онкологията, като впоследствие ще бъдат разработени и протоколи за принтиране на тъкани и органи за
нуждите на регенеративната и
експерименталната медицина.
кани. Използват се специални
биомастила, съдържащи живи клетки и биоматериал, който запазва клетъчната функция
и жизненост и осигурява междуклетъчната комуникация. С
изолирани от пациенти туморни клетки може да се конструират индивидуални 3D туморни модели, върху които се изпробват различни лекарства.
Това е перспективен и безо-

пасен метод за определяне на
специфично лечение за всеки
конкретен пациент.
Новата технология на
Cellink от март се демонстрира
в рамките на свободно-избираемия курс по молекулна, персонализирана и регенеративна медицина. Студентите имат
възможност да се запознаят с
принципите на 3D биопринтирането и с основите на регене-

3D ПРИНТЕР ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Факултетът по дентална
медицина в Медицинския университет – Пловдив вече разполага с немския „EOS M 100“
3D принтер. За първи път в
България 3D принтирането в
денталната медицина ще се
използва за обучението на студентите.
Благодарение на далновидната инвестиционна поли-

тика на ръководството на МУ –
Пловдив специализанти и студенти ще имат възможността
да използват най-новите технологии и да докосват бъдещето.
Основните предимства на
3D принтирането са изключителната му прецизност, ефективност и спестяване на време.
С помощта на новата технология ще могат да се принтират
до десет елемента на час.
В момента с навлизането на
цифровите технологии денталната стоматология претърпява
радикална промяна. Лазерен
лъч с висока мощност стопява
материала и чрез наслагване
на слоеве от материала един
върху друг се получава протезната конструкция. Директното
метално лазерно синтероване
е технология, базирана на лазерен източник, който синтезира прахообразни материали, използвайки 3D CAD модел.
„Този най-висок клас 3D
принтер ще доведе до революция в ежедневната клинична дейност на изработките,
които се използват при протезирани, в ортодонтията, в
детската дентална медицина
и други дейности в дентална-

та медицина.“, заяви заместник-ректорът по учебната дейност на МУ – Пловдив – проф.
д-р Мария Куклева.

„Новият 3D принтер създава цифров модел и послойно
нанасяне на модел на всички
протезни конструкции, които
могат да бъдат изработени в
устната кухина“, допълни деканът на Факултета по дентална
медицина – проф. д-р Георги
Тодоров.
3D принтерът ще се използва както за научна работа, та-

ка и за осъвременяване на преподаването и работата на студентските научни кръжоци в
МУ – Пловдив.
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ЧЕТВЪРТА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МУЛТИФАСЕТЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ“
Центърът по детско развитие към МУ – Пловдив,
Университетът по хранителни
технологии и Българската педиатрична асоциация организираха четвъртото издание на
интердисциплинарната научна
конференция „Мултифасетен
поглед върху детското развитие“, която се проведе през април 2019 г. в МУ – Пловдив.
Темата на конференцията
„Хранене и развитие“ бе продиктувана от сериозните промени в хранителните източници, навици, диети и препоръки в последните години.
Запознаването на широката аудитория от специалисти, работещи с деца, с множеството аспекти на детското хранене допринесе за по-правилното и подълбоко разбиране на проблемите на храненето и развитието и улесни пътя към правил-

ни и полезни решения в практиката.
Мултифасетният поглед
върху храненето и детското
развитие бе заложен при избора на темите: „Биохимични
основи
на
храненето“;
„Хранене при физическо усилие“; „Видове диети – индикации, предимства и рискове“; „Съвременни препоръки
за хранене в детска възраст“;
„Затлъстяване – причини, поведение, психологически аспекти“ и други.
Лектори бяха специалисти
по педиатрични специалности,
генетика, анестезиология и интензивно лечение, биология,
физиология, психология, диететика и хранене, хранителни
технологии от медицинските
университети в България и Солун и от Университета по хранителни технологии – Пловдив.

ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СИМУЛАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНАТА
Втората Национална конференция по симулационно обучение се състоя в Симулационния център към МУ – Пловдив.
„Мисията ни е да създадем група от медицински специалисти с интереси в областта на симулационното обучение, като се
оформи общност от колеги, отправили взор към бъдещето на
медицинското образование – смяна на досегашната парадигма
за обучение на бъдещите лекари при леглото на болния с нова,
акцентираща на изключително добрата практическа подготовка,
без да е компрометирана сигурността на пациентите“, заяви директорът на Симулационния център – проф. д-р Благой Маринов.

МСТЦ разполага с най-модерните симулатори за виртуална
реалност в областта на лапароскопската хирургия, ендоскопията, артроскопията и инвазивната кардиология. Програмата на събитието беше наситена с лекции на водещи специалисти от страната и чужбина и представители на индустрията за производство
на симулационни технологии.
Придобита е цялостна система за обучение по ултразвукова
диагностика, включваща възможности за ехография на вътрешни органи и сърце, включително трансезофагеално изследване,
торакс и шия. С помощта на няколко приставки е възможно мониториране на бременността във всички триместри, в това число проследяване на невроанатомия на плода. Интерес представлява и модула FAST, с който могат да се обучават хирурзи за фокусирана оценка на пациенти с травми и вътрешни кръвоизливи.

Всички симулатори на МСТЦ бяха свързани в единна облачна система, която съдържа данните на всички обучаващи се и следи индивидуалния им прогрес. С новопридобития софтуер PRS Studio
кардиолози, неврохирурзи и съдови хирурзи имат възможността да създадат тренировъчен модел на реален пациент, като „упражнят“ интервенцията предварително.
В МСТЦ се обучават студенти, специализанти и млади лекари,
желаещи да разширят компетентността си. Част от медицинските специалности, изучавани в III – VI курс вече са включили симулацията в задължителната си програма, като нивото на удовлетвореност сред студентите е сред най-високите.
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ПЪРВИ ЗАВЪРШЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
„ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД)“
МУ – Пловдив изпълни първия си договор по Проект „Център
за компетентност „Персонализирана иновативна медицина
(ПЕРИМЕД)“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
Нашият първи завършен обект „Изграждане и развитие на
центрове за компетентност“ е първият и за ос 1.

Една от основните дейности по този проект предвижда изграждане на лаборатория „Лекарстводоставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина“, в
която ще се извършват научните изследвания по Работен пакет 8.
Като първи етап на преустройство и модернизиране на съществуващите специализирани научноизследователски инфра-

структури са планираните строително-ремонтните работи.
Фирма „Валдор 60“ ООД бе избраният изпълнител за строително-ремонтните работи, с които се модернизира учебна зала №10 на Факултета по фармация в съответствие с изискванията и инфраструктурните потребности на една съвременна лаборатория.
Съгласно договора фирмата изгради нови подови настилки,
ВиК и отоплителни инсталации, монтира алуминиеви радиатори и климатици, подмени съществуващата електрическа инсталация и др.
Качествено изпълнените дейности и спазеният срок бяха основание да бъде подписан Констативният протокол за установяване състоянието на обекта и готовността му за въвеждане в
експлоатация.
След строително-ремонтните работи дейността по Проекта
продължава със закупуване на необходимото оборудване, консумативи и ДНМА за научноизследователска дейност.

64 МЛАДИ УЧЕНИ ПОВИШИХА КАПАЦИТЕТА СИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В МУ – ПЛОВДИВ
Приключиха дейностите
по Проект № BG05M2OP0012.009-0025
„Докторантско
Обучение в МУ – Пловдив за
Компетентност, Творчество,
Оригиналност, Реализация и
Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ –
2)“, финансиран от ОП „Наука
и образование за интелигентен
растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 580 053.04 лв., от
които 493 045.08 лв. европейско и 87 007.96 лв. национално
съфинансиране.
Постигнати бяха целите на
проекта: обучение и квалификация (Докторантско училище и Преподавателска академия), подкрепа за научноизследователска дейност в ЕС и
САЩ на студенти, докторанти, постдокторанти и млади
учени, осигуряване на менторство, индивидуално консултиране, достъп до актуална научна информация и материали за изследователска работа
на младите учени, подкрепа за
популяризиране, представяне
и публикуване на научните резултати.

татъшни проекти, проучвания
и публикации, съдействахме
за изграждането на увереност
и мотивация за научна кариера, създадохме приятелства и
партньорства, увеличи се научната разпознаваемост на

Проведени бяха обучения
в специализирани курсове във
водещи университети в ЕС на 2
преподаватели и на 3 постдокторанти. Осъществени бяха 13
едномесечни стажа и обучения
с цел научноизследователска
дейност на 4 студенти в университет в САЩ и на 9 млади
учени, докторанти и постдокторанти във водещи университети и институти в ЕС.
Създаде се Преподавателска академия за повишаване
капацитета за научноизследователска дейност на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели.
Осигури се лицензиран достъп до електронни списания по
медицина и дентална медицина, достъпни чрез базите данни

MEDLINE Complete и Dentistry
amp; Oral Science Source, както и до актуална специализирана научна медицинска литература в печатен и електронен
формат в подкрепа на проектната научноизследователска
дейност, за модулното обучение в Преподавателската академия и Докторантското училище и бяха осигурени реактиви за изследователска работа.
Състояха се и 44 участия в научни форуми в ЕС.
Успешно завършиха участието си в „ДОКТОРАНТ – 2“
4 студенти, 8 докторанти, 35
постдокторанти, 4 млади учени и 13 хабилитирани преподаватели.
„С „ДОКТОРАНТ – 2“ поставихме началото на по-на-

МУ – Пловдив в международното академично пространство, издигна се престижът не
само на Университета, но и на
българската наука в чужбина
и продължихме изграждането
на научна общност и институционална идентичност“, заяви
зам.-ректорът по научната дейност на МУ – Пловдив и ръководител на проекта проф. д-р
Виктория Сарафян.
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МУ – ПЛОВДИВ
СЪС СЕРТИФИКАТ ОТ
EVN ТОПЛОФИКАЦИЯ,
БЪЛГАРИЯ
Медицинският
университет – Пловдив беше отличен със свидетелство от EVN
Топлофикация, България за
значителен принос към качеството на въздуха и околната
среда в град Пловдив.
Университетът
използва услугите доставка на гореща вода и централно отопление. Висшето училище беше топлофицирано през последните години като част от
цялостното развитие на топлопреносната мрежа по бул.
„Васил Априлов“ и ул. „Любен
Каравелов“.
С екологично чистото
централно отопление през
зимата на 2017/18 година
Университетът е консумирал
над 1405 MWh (мегаватчаса)
топлинна енергия и по този
начин е спестил повече от 563
тона вредни емисии въглероден диоксид във въздуха на
Пловдив.

НОВИНИ
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МУ – ПЛОВДИВ УСПЕШНО РАБОТИ
С РУСКИ УНИВЕРСИТЕТИ ПО ПРОЕКТИ
Началото на 2019 г. отбеляза успешното приключване на
важен етап от сътрудничеството на МУ – Пловдив с Томския
държавен университет, Русия.
В края на 2017 г. се проведоха първите мобилности,
финансирани по програма
„Еразъм+“. Тогава на МУ –
Пловдив гостуваха проф. д-р
Юрий Кистенев – и.д. зам.ректор по изследователската дейност, и проф. д-р Виктор
Черепанов.
Те бяха последвани от изходящи мобилности на представителите от българска страна:
проф. д-р Донка Димитрова –
зам.-декан по КА на ФОЗ, доц.
д-р Тодор Стоев и Славея
Горанова – експерт МСПД,
както и от входящите мобилности на проф. д-р Сергей
Кулков и руските студенти
Виталий Невежин и Владислав
Романчук.
За първото тримесечие на
2019 г. е запланувана и последната мобилност от цикъла, тази на проф. д-р Денис Вражнов.
Във връзка с високата ре-

зултатност от така финансираните мобилности (включваща
публикуването на статия, до-

държавен медицински университет.
Така настоящата 2019 го-

кументираща обмяната на опит), както и успешно приключил международен проект
BIHSENA с участието на двата
университета, МУ – Пловдив
разшири обхвата на сътрудничеството си със сибирски партньори, като сключи договор за
сътрудничество със Сибирския

дина се очертава ключова за
осъществяването на нови съвместни проекти вече с два университета в гр. Томск, Русия.
Ще бъдат сключени повече на
брой проекти, обхващащи различни области (медицина, обществено здраве, фармакология).

Празник за децата „Красива усмивка“ @ МУ – Пловдив
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ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА 2019
Медицинският университет – Пловдив тази година отбеляза „Дните на медицинската наука“ с два интересни форума: Проектна сесия на селектираните през 2018 година проекти, получили най-много точки на финалното рецензиране, и Симпозиум на тема
„Медикаментасоциирана остеонекроза на челюстите“,
организиран съвместно със
Сдружението на оралните и
лицево-челюстни хирурзи в
България.
Ректорът на МУ – Пловдив –
чл.-кор. проф. д-р Стефан
Костянев, откри „Дните на медицинската наука“ 2019, като изрази гордостта си, че този форум е вече чудесна традиция. Според проф. Костянев
комуникирането на наука и
нейното презентиране е не помалко важно, отколкото правенето на наука.
Проектната сесия премина в два модула, като в първия

бяха представени най-добрите проекти от Медицинския
факултет, а във втория – от останалите факултети. „Тази го-

различни структури, което е
тенденция за МУ – Пловдив“,
заяви проф. д-р Мариана
Мурджева – зам.-ректор по

дина представените проекти
в „Дните на медицинската наука“ са доказателство за успешното осъществяване на интердисциплинарност между предклиничните и клиничните катедри и за постигането на съвместни научни резултати на

международно сътрудничество и проектна дейност.
Благодарност към организаторите и участниците в симпозиума „Медикаментасоциирана остеонекроза на челюстите“ (МАОНЧ) отправи проф.
д-р Виктория Сарафян, като

им пожела успех в дискусиите
и в обмяната на идеи. Тя изрази надежда, че и в бъдеще ще
продължат да се организират
такива научни прояви.
По време на организирания симпозиум бяха представени най-важните и съвременни аспекти на МАОНЧ от водещи европейски специалисти от
Дания, Германия и Словения,
беше споделен българският
опит и се очертаха насоките
за регистрация на заболелите, превенцията и лечението.
Свое място в симпозиума имаха оралните презентации на
български лектори, панелната
дискусия, обмяната на идеи за
научни проучвания на заболяването и споделянето на опит.
Огромният интерес към
„Дните на медицинската наука“ 2019 недвусмислено показва, че броят на младите хора
от МУ – Пловдив, които желаят
да се занимават с наука, нараства с всяка изминала година.

ДНИ НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР 2019
Младите изследователи получиха полезни съвети относно
създаването и управлението на профили в Scopus и ORCID, използването на инструменти за сравняване на списания и критериите за избор на периодични издания, в които да публикуват.
Паралелно с това в централната и във филиалните библиотеки на БИЦ бяха открити експозиции на нови книги и на защитени
дисертационни трудове в МУ – Пловдив, които могат да бъдат
посетени до края на седмицата.
Интересът на студентите беше привлечен от представената
в Аудиторния комплекс тематична изложба „Изкуство и наука в
атласите по анатомия на човека“, в която БИЦ представя 17 издания на анатомични атласи, публикувани в периода 1901 – 1971 г.
Финалът на инициативата – 29 март, по традиция беше отбелязан с Ден на отворените врати. Екипът на БИЦ с удоволствие
посрещна любознателни студенти, колеги и гости, които пожелаха да научат повече за историята и дейността на библиотеката,
както и за богатите ѝ дигитални и традиционни колекции.

Ежегодните Дни на Библиотечно-информационния център в
МУ – Пловдив стартираха на 25 март с презентационно-обучителен семинар на тема „Scopus в помощ на научноизследователската дейност – профили, публикуване и цитиране“.
Участваха 85 представители на академичната колегия, докторанти, студенти, библиотекари. Тошка Борисова, обучител на
Elsevier за България, направи обзор на съдържанието, функционалностите и метриките в Scopus, последван от онлайн демонстрация.
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С Т УД Е Н Т С К И Ж И В О Т
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СПОРТНИ УСПЕХИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МУ – ПЛОВДИВ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ЗИМНИ ИГРИ 2019
сбъдва мечта“ и „Програми
за подкрепа на предприемачеството в България и ЕС. Как да
стана предприемач?“.
МУ – Пловдив спечели голямата преходна купа „Георги
Зографов“ за заслуги в поддържането на пламъка в университетския спорт.
В отделните дисциплини нашите студенти спечелиха:
• Димитър Ганичев – първо място на сноуборд гигантски слалом и сребърен медал
на ски гигантски слалом;

XI университетски зимни игри и Зимен университет се проведоха в курортен комплекс
„Боровец“ от 17 до 21 март
2019 г.
Организатори на двете събития бяха Националното
представителство на студентските съвети (НПСС) и
Асоциацията за университетски спорт „Академик“ (АУСА).
В продължение на 5 дни
студенти от университетите
в България се състезаваха в
шест вида зимен спорт – ски
алпийски дисциплини, ски бягане, ски рали, сноуборд, шейни и щафета.
Участниците в игрите имаха възможност да присъстват
и на лекции на тема „Как се

• Димитър Ганичев и
Ралица Кондарева – първо
място на „бърза шейна“;
• отборно жени гигантски слалом – първо място. Състав на отбора: Ивет
Горанова, Дебора Павлова,
Мина Павлова, Благовеста
Кацарова, Ана-Мария Делчева,
Ралица Кондарева, Анифе

Сюлейманова, Лора Петкова,
Ивелина Дженкова и Ралица
Михова;
• отборно сноуборд мъже
гигантски слалом – трето място.
Участие в университетските игри взеха също: Згуро Баталов, който остана на няколко стотни от медалите и се класира на 4-то място, Тодор Ставракев, Виктор Кръстев, Калоян Чакъров, Атанас Апостолов, Атанас Папазов, Тодор Рашев, Димитър Грозданов, Иван
Тарев, Александър Бянков, Димитър Гарджев, Захари Патриков и Любен Стайков.

НАГРАДИ ЗА СТУДЕНТИ НА МУ – ПЛОВДИВ ОТ КОНКУРСА „АГАР АРТ 2018“
Агар арт е изкуството да
се рисува с микроорганизми
(бактерии, дрожди, микроскопични гъби и др.) върху хранителна среда за отглеждане на
бактерии. Агар е твърда хранителна среда, а петри е стъклената паничка, в която се посяват бактериите.
В България началото на тази
необичайна форма на изкуство
е поставено през 2016 година,
когато списание „Българска
наука“ и Ridacom организират първия в страната конкурс
„Агар Арт“ (аналог на Agar Art
Contest на Американското общество по микробиология).
Той е вдъхновен от първата в
света рисунка с микроорганизми, създадена от българския

микробиолог Росица Ташкова.
През 2018 година конкурсът се организира за трети пореден път и в него бяха представени над 55 творби на микробиолози и студенти от цялата страна.
Свободка Стамчева – студентка по медицина, трети

курс, в Медицинския университет – Пловдив, е една от наградените в конкурса за рисунка с микроорганизми Агар
Арт 2018. Тя спечели наградата на публиката, като за нейната творба „Пейзаж“ гласуваха 424 души. Студентката получи абонамент за списание
Българска наука и хранителна
среда по избор.
Катедрата по микробиология на МУ – Пловдив даде поощрителна награда за твор-

бата „Цвете“, нарисувана на
Ориентейшън агар с Klebsiella
spp от Александра Стоянова –
студентка по медицина в МУ –
Пловдив.
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