
РЕЗЮМЕТА 

 на публикациите на ст. преп. д-р Димитър Атанасов Мирчев, представени за 

участие в конкурс по направление 2.3. Философия, научна специалност История 

на философията (за преподаване на лекции по Философска антропология), обявен 

в „Държавен вестник” бр. 61 / 02.08.2019 г. 

 

Научните ми интереси са свързани със задълбоченото изследване на проблемите 

за човека от философско гледище, развити в системите на философите от античността 

до съвремието ни. Пречупени през призмата на студентите в Медицинския 

университет, тези въпроси са изключително важни от гледна точка на обекта на 

изследване, а именно, човека. Паралелно с това усилено се занимавам с изследването и 

преподаването на клинична и медицинска терминология в контекста на използването ѝ 

от  бъдещите специалисти и с историко - богословски проучвания на православната 

традиция в България, като фактор за формиране на националната идентичност. Активно 

участвам в научни проектни дейности от 2009 г., като член на научния екип към проект 

ДТК 02/ 9 на ФНИ „ Християнското културно-историческо наследство като основен 

фактор за формирането и запазването на националната идентичност „ при ПУ „ Паисий 

Хилендарски, а в момента съм ръководител на проект на ФНИ към МУ-гр. Пловдив на 

тема „ Мост между университетската среда и интеркултурната комуникация- как / да / 

се разбираме, докато учим заедно.“ През 2017г. съм избран за постоянен член на 

експертния съвет по Религия към Министъра на МОН. Като такъв бях предложен и 

избран за член на комисия за изработване на нови учебни програми по Религия- 

Православие, като аз бях автор на учебната програма за 11 кл. на средните училища, 

която съдържа изцяло теми по християнска философия. Програмите бяха утвърдени от 

Министъра на МОН през 2018г. Като резултат от задълбочените ми занимания с 

преподаването на латински език за медицински цели е съставянето на учебник по 

латински език за медицински специалности, който успешно се използва в МУ и други 

университети в страната. В същото време за поредна година организирам лекционен 

курс по философска антропология в медицински факултет на МУ-Пловдив за студенти 

от II курс, който се радва на значителен интерес. В резултат на задълбочените ми 

занимания по философска антропология съставих и по-долу представения 

монографичен труд със заглавие „ Философски идеи за човека „ . Както се вижда от 

направеното изложение съм се постарал да приложа в ефикасна симбиоза придобитите 

от мен квалификации по Богословие, Философия и Класическа филология, резултатите 



от която са налице. Смятам, че по този път ще успея да постигна и целите на моята 

работа в МУ- гр. Пловдив, а именно пълноценното и ефикасно обучение на студентите 

чрез интердисциплинарен подход. 

 

І. Основният труд, с който кандидатствам по обявения конкурс, е монографията 

Философски идеи за човека (Пловдив, 2019, ISBN: 978-619-7249-54-5 ), която 

представлява задълбочено изследване и сравнение на схващанията за човека от 

античността до наши дни. Многостранният характер на въпроса за същността на човека 

и неговото отношение към заобикалящия го свят намира израз във формирането на 

философската антропология като основно направление във философията. В широк 

смисъл антропологията обхваща антични и съвременни философски възгледи за човека, 

които макар и да не са развити като самостоятелно учение, съдържат определено 

разбиране за природата на човека като индивид и личност. В тесен смисъл това понятие 

се определя изцяло от акцента върху човека като предмет на философски размисъл. 

Обособяването на философската антропология като отделна самостоятелна наука води 

началото си от началото на 20 в., поради което и научните трудове по философска 

антропология в България са твърде малко. Последователно се излага проблемът за 

човека в историята на философията, като се разглеждат различните философски 

школи и направления, които се опитват да дадат отговор на фундаменталния 

въпрос за смисъла на живота. Започвайки с философската система на Конфуций, 

която разкрива един изцяло рационално-прагматичен и натуралистически 

възглед за човека, съобразно който закономерностите в природата са 

единствената обективна реалност, определяща многообразието на човешкия 

живот, преминаваме през материалистичния детерминизъм във възгледите на 

Демокрит, където той прокарва в основите на своето учение за атомите 

механическото материалистично начало. Продължаваме със софистите, които 

развиват учението на Демокрит. С тях започва преходът от космологизма към 

антропологизма през античността. Човекът става обект на теоретическия анализ. 

Индивидът като съзнателно същество се превръща в основна задача на 

философията. „Човекът е мярка за всички неща (Протагор) - на съществуващите, 

че съществуват, и на несъществуващите, че не съществуват" е принципен 

теоретичен израз на относителността на нещата в процеса на познанието. 

Философията на софистите се явява предобраз на крайния субективизъм и 



релативизъм в мирогледа на античния човек, а в последствие техните идеи са 

намерили продължение и приложение в различни философски направления- 

емпиризма, прагматизма и автономната етика. Така постепенно се стига до 

Сократ, който издига ролята на човека и самопознанието като основен принцип 

и критерий за достоверност в своята философия, чрез което се извършва и 

преломния „антропологичен поврат“ в развитието на античната философка 

мисъл. Във философията на стоицизма образът на човека се формира под 

влияние на природния детерминизъм и песимистичния фатализъм, в резултат на 

което стоическия мъдрец достига до висшето благо чрез безразличие към 

заобикалящия го свят, спокойствие на духа и невъзмутимо отношение към 

съдбата. След това вниманието в монографията се насочва към идеите на 

Аристотел, като кулминация в развитието на античната философска мисъл, 

който определя човека като „ политическо животно „ , което носи в себе си 

дълбоко вроден стремеж към реализация в сферата на обществената дейност. 

След Аристотел се спираме на различните идеи за човека, изразяващи се във 

философския емпиризъм на Джон Лок като радикална антитеза на рационализма 

на Декарт. Разбира се от този период изключително интересни са 

антропологините възгледи на Кант, според който антропологията изучава и 

изследва „емпиричния характер на човека като явление“ и като такава е свързана 

с „чистата философия“, но не принадлежи към нея именно защото не е познание 

от „априорни принципи.“ Според Кант целта на антропологическата дидактика е 

да насочи човешкия разум към самопознание и целесъобразен нравствен живот. 

Едно систематически изложено учение върху знанието за човека може да бъде 

изградено от физиологическо или прагматическо гледище. Физиологическото 

познание разкрива това, което природата прави от човека, а прагматическото 

онова, което той като свободна личност може и е длъжен да направи от самия 

себе си. В края на монографията се излагат антропологичните учения от ХХ век, 

като акцент се поставя върху антропологичните възгледи на Макс Шелер, който 

се счита за основоположник на философската антропология като самостоятелна 

наука. Шелер критикува етиката на Кант, считайки, че посочения морален закон 

скрива пътя на философията към построението на конкретно учение за 

моралните ценности, тяхната йерархия и почиващите на тази йерархия норми, а 



също така и за включването на моралните ценности в живота на човека. 

Ценностите, според Шелер, са обективни явления, които предписват на човека 

нормите на задължение и оценка, които му се дават априори и идеално в актове 

на чувстването и са свързани с личността като център на всички действия. 

Същността на човека Шелер не вижда в мисленето или желанието, а следвайки 

Паскал, в любовта: човекът е любящо същество / ens amans /. Антропологията на 

Макс Шелер като самостоятелно философско направление намира потвърждение 

и развитие във философията на неговите последователи – Хелмут Плеснер, 

Арнолд Гален и Ерих Ротхакер. В изложението на тези идеи за човека се изразява 

и основния принос на представения труд – систематизирано и сравнително изследване 

и представяне на антропологичните възгледи на основните философски представители 

от Античността до съвремието ни. Същевременно той е и едно допълнение към 

съществуващите такива с ясно акцентиране върху проблема за човека. 

 

ІІ. Монография, с която кандидатствам за конкурса на основание ЗРАСРБ според 

минималните изисквания за заемане на академична длъжност „ Доцент „ и която не е 

представена като основен хабилитационен труд: 

„ Храмовото строителство в Пловдив като фактор за съхранение на православното 

самосъзнание и израз на националната идентичност през вековете „                                   

ISBN: 978-619-7249-49-1 

 

Монографията е посветена на християнското храмово строителство от IV 

век до наши дни според православната християнска традиция. Това изследване е 

принос за историята на Пловдив. В монографията задълбочено се представя 

историята на духовния християнски живот в града и се проследява църковното 

строителство в града на базата на археологическите проучвания, историческите 

и архитектурни изследвания, разпръснати в различни извори и литературата, 

касаеща миналото на града. Последователно в хронологичен ред се представя 

храмовото строителство през раннохристиянската епоха, през средновековната 

епоха, както и през Възраждането в Пловдив. Обръща се внимание на 

благотворителността от това време, като основен фактор при осъществяването на 

храмовото строителство. Разглеждат се особеностите на църковната архитектура 



и християнското изкуство през това време. Изтъкват се връзките на Пловдив с 

Рилския манастир, изразени чрез съществуването на метох на манастира в града. 

Особено приносна е и частта, посветена на православните храмове, които са 

пострадали, вследствие природни или стихийни бедствия през 19-20 век, а някои 

и по политически причини в по-ново време. Една част от тях впоследствие са 

възстановени. Но други, на които се обръща подробно внимание, са 

безвъзвратно загубени. В края на изследването се заключава че това е един 

основен фактор за съхраняване и запазване на българщината и за запазване на 

нашето християнско и българско самосъзнание. Също така се прави опит за 

сравнение с храмовото строителство в Пловдив в днешно време и същевременно 

се пледира  за необходимостта от възстановяване на подобаваща почит и памет 

за безвъзвратно загубените християнски православни светини в Пловдив. 

 

ІІ.1. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен "доктор" , с която кандидатствам за конкурса на 

основание ЗРАСРБ според минималните изисквания за заемане на академична 

длъжност „ Доцент „ 

 

1. Тринитарният и Христологичен проблем в християнската философия на св. 

отци през ІV-Vв. , ISBN: 978-619-7249-53-8 
 

В книгата се анкцентира върху триадологичните спорове разтърсили живота на 

християнската Църква през ІV-V век и положили основата на едни фундаментални 

учения, послужили за развитието на догматиката и философията на Православната 

Църква. Появата на еретически учения, които застрашили догматически църковното 

единство станали предпоставка за нови предизвикателства и трудности, които Църквата 

трябвало да преодолее, нови задачи, с които тя трябвало да се справи. Еретическата 

проповед набирала сила, а на нея единствено можело да се противопостави чистотата и 

истинността на църковното учение, чрез което се разяснявали основните истини на 

вярата по достъпен начин. Това провокирало човешкият разум да се стреми да 

проникне в божествените тайни, да разкрие и изясни вечните истини на вярата в 

пълнота. Тази епоха се характеризира с нарастването на интереса към философско-



богословските и догматически въпроси. Всички вярващи от това време се интересували 

изключително много от тринитарните и христологични въпроси. В основата на този 

интерес, обаче, лежало увлечението по нови еретически учения, които отхвърляли 

християнското учение и изграждали своя вероизповедна система. Появили се учения 

като арианството, македонианството, несторианството и пелагианството. Това 

предизвикало от своя страна нуждата основните християнски истини, особено 

изопачаваните от споменатите учения,  да бъдат изложени и разяснени в достъпна за 

хората форма. Посочен е приносът на светоотеческите творения за осъществяване на 

историческия синтез между културното наследство на античния свят и благотворното 

влияние на християнството. Представени са ученията на св. Атанасий Велики, св. 

Григорий Богослов, св. Григорий Нисийски, св. Амвросий Медиолански, бл. Августин 

и др., които те изложили в свои трудове. През епохата, в която те творят са съпътствани 

от множество философско-богословски спорове. В тях са вплетени все още 

недоразкритите въпроси за Личността на Словото (Бог  Син), за степените и 

възможностите на богопознанието, за Божия образ и подобие на човешката природа. 

Това е и характерната черта на техните богословски системи. Конкретният исторически 

момент поставя на първо място наложителността от формулирането на догматическо 

учение за Св. Троица. Религиозно- философските постановки са оставени на по-заден 

план, въпреки фундаменталното им значение, понеже основният акцент е поставен 

върху догматическите определения за Св. Троица.  Началото е поставено с борбата 

срещу арианството след Първия вселенски събор (325 г.), която е свързана със 

системните усилия за неговото окончателно преодоляване. Именно онтологизирането 

на Божието битие определя облика на гръцката и латинската патристична мисъл и 

вътрешната свързаност на богословие и философия през IV-V век. 

 

ІІ.2. Статии, с които кандидатствам за конкурса на основание ЗРАСРБ според 

минималните изисквания за заемане на академична длъжност „ Доцент „ публикувани в 

реферирани списания : 

 

1. Мирчев, Д. „ Преторът – за някои аспекти от неговата дейност „ ,                             

сп. Философия, кн.2, проф. д-р Г. Апостолов ( ред. ), София, 2015, 180 - 195,   ISSN 

1314-8559 .  



Римското право се развива чрез съдебната защита на личните права. Настоящият 

текст разглежда възникването и развитието на магистратурата „ претор „ ,дейността на 

претора при организирането на съдебните процеси,  и някои други  аспекти в дейността 

на претора, имащи основание в редица философски системи на античните философи, 

помагащи за развитието на частното право. Първоначално титлата  „претор” се 

употребява като наименование за римските консули. Етимологията на думата се 

свързва с глагола prae-eo, ii, itum, ire – предвождам,  ръководя. Магистратурата на 

претора се обособява като самостоятелна през 367 г. пр. Хр. с leges Liciniae Sextiae. 

Според тези закони консулът е върховният магистрат в републиката, а преторът е 

следващият по ранг. Най-напред се създава длъжността на градския претор (praetror 

urbanus).  Той се занимава с правораздаването между римски граждани (cives Romani). 

През 242г. пр. Хр. се създава длъжността на перегринския претор (praetor peregrinus). 

Той организира разглеждането на споровете между чужденци (peregrini) и между 

римски граждани и чужденци на територията на Рим. Развитието на оборота, 

разширяването на контактите на римляните с чужденци водят до обособяване на praetor 

peregrinus като магистрат със самостоятелни функции. Дейността на претора е важен 

фактор за развитието на римското право. Проф. М. Новкиришка смята преторското 

право като „основен инструмент за осъвременяване на систематата на цивилното 

право”, което пък от своя страна е основа на всяка правова държава. Тези отношения до 

голяма степен се изграждат на основата на античните философски системи, които 

поставят човека като основен субект при изграждането на социалните общества. 

 

2. Мирчев, Д., Светът на Овидий в сборника с елегии Tristia, Философия, кн.2, 

проф. д-р Г. Апостолов ( ред. ), София, 2018, 182-191, ISSN 1314-8559 

Овидий е смятан за майстор на елегичния дистих, Той по традиция се смята за един 

от тримата канонични поети на латинската литература, наред с Вергилий и Хораций, 

а Квинтилиан го определя като последният каноничен латински любовен елегист. Той е 

първият значим поет, чиято кариера започва при управлението на Октавиан Август. 

Поезията на Овидий е популярна и често имитирана през  Късната 

Античност и Средновековието, оказва силно влияние върху европейското изкуство и 

литература и остава един от основните източници за класическата митология. В 

статията се представя вътрешния душевен свят на Овидий, изразен в сборника с елегии 

„ Tristia „ (Тъги). Овидий пише поезия от първо лице. Обръща се вимание на  10 елегия 

от ІV книга на Tristia. В нея той разказва  своя живот.  Описва обучението си при най-

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5


добрите учители, говори за баща си, който не се интересува от политическа кариера и 

смята поезията за безполезно занимание („studium inutile”). Описва как тежко 

преживява смъртта на брат си – „все едно се е лишил от част от себе си.“ Жени се млад 

за жена, която смята за недостойна. Първият му брак трае кратко. Жени се втори път, 

но и този път се развежда. Третата му съпруга остава с него до края на живота му: 

„ultima, quae mecum seros permansit in annos, sustinuit coniunx exulis esse viri.” (Wheeler 

1924: 202) – тя е последната, която остана с мен в годините, която издържа да бъде 

жената на един мъж в изгнание. 

По време на пътуването към Томи Овидий изживява душевен прелом. Самотата, 

мъката, отчаянието претворява в стихове. В сборника с елегии Tristia Овидий показва, 

че поезията е животът му, където и да се намира, с или без читателската си аудитория. 

Вярва, че книгите му ще достигнат в Рим, дори и той да не може да се завърне в 

родината: 

„Parvе - nec invideo - sine me, liber, ibis in urbem: ei mihi, quod domino non licet ire tuo!” 

(Wheeler 1924: 2) – малка книжке, ти ще тръгнеш без мен към града, на което аз не се 

противопоставям; жалко, че на твоя господар не му е разрешено да те последва. 

 

II.3. Статии, с които кандидатствам за конкурса на основание ЗРАСРБ според 

минималните изисквания за заемане на академична длъжност „ Доцент „ публикувани в 

нереферирани списания с научно рецензиране : 

 

 

1. Dimitrova, M., Mirchev, D. Some scientific aspects of the performance of effective 

educational process in the Bulgarian language section in the department for languages 

and specialized training in Medical University of Plovdiv, International Journal 

Knowledge, vol.24.1, 63-71, Skopje, 2018 ISSN 1857-923X.  

 

 Статията представя накратко работата в Департамента за специализирано и 

езиково обучение при МУ – гр. Пловдив, в частност в секцията по български език, като 

се подчертават основните фактори за успешното реализиране на целите, а именно, 

екипността и професионализма при извършването на поставените задачи. За 

постигането на ефективна екипна работа се поставя акцент върху цялостната отчетност. 

Изтъква се ролята на ръководството на Департамента при организирането и 



контролирането на класифицирането на учебната документация и привеждането й в 

съответсвие с изискванията на Наръчника по качество на и с академичните стандарти за 

учебна дисциплина в МУ-гр. Пловдив. Осъществяването на контрол върху работата на 

секциите гарантира реализация на основните дейности в Департамента : актуализиране 

на стандартите, относно качеството на новите учебни програми, създаването на нови 

учебни помагала, осигуряване на педагогическа и методическа подкрепа на 

преподавателите за провеждане на обучение по изискванията в националните и 

европейските стандарти. Като основен момент в преподавателската дейност се изтъква 

работата  със студентите и включването им в образователния процес, чрез въвеждането 

на подходящи методи за мотивация, чрез иновативни методи и техники на работа, 

презентационни изпитвания, които са залегнали в академичния стандарт за оценяване с 

най-висок процент при формиране на оценката. Накрая се прави извод, че независимо 

от някои субективни различия в работата, се цели постигането на висока резултатност 

при обучението на студентите, като стремежа е удовлетвореността на техните 

необходимости да отговаря на основната мисия на университета за създаване на добри 

условия за развитието на държавната политика във висшето медицинско образование. 

Като основен фактор за постигането на тази цел е екипността в работата. 

 

2. Мирчев, Д. Нов учебник по латински език за медицински специалности с 

малък хорариум. International Journal Knowledge, Skopje, 2019 ISSN: 2545-4439, vol. 

32.4, 447-451. 

 

 Статията засяга изключително актуална тема, която за съжаление не се 

дискутира достатъчно от академичните преподаватели. Представен е учебник по 

латински език за медицински специалности с автори доц. Р. Миланов и д-р Д. Мирчев, 

който е предназначен за медицински специалности с малък хорариум – 30 ч. Тя 

проследява необходимостта от именно такъв специфичен учебник по латински език. 

Учебникът е базиран на съществуващите до момента в България утвърдени учебници 

по латински език, като в същото време авторите се стремят да подобрят наличните  

методически системи при обучението на студенти с хорариум от 30ч. Основното, което 

прави впечатление от пръв поглед в учебника е разделянето на учебния материал в 15 

теми, според броя на учебните седмици за посочените специалности. Авторите се 

стремят да предложат балансирано количество упражнения, които да отговарят на 

малкото предвидено време за усвояване на материала от студентите от съответните 

специалности с този хорариум . Това е и една от основните разлики между 

съществуващите учебници за специалности с хорариум 60 часа и представения 



учебник. Подбора и синтезирането на тези упражнения и постигането на крайната цел, 

а именно, усвояването на достатъчно латинска терминология, отговаряща на реалните 

нужди в практическата дейност на посочените специалности, се оказва трудна задача и 

голямо предизвикателство пред авторите. Приносното в статията е историческият обзор 

на съществуващите преди 1989 г. учебници за подобни специалности и сравнението им 

с учебниците след 1989 г., които са изключително малко. Изтъкват се основните 

предимства на учебника и практическата му приложимост. Различно и също така 

приносно е  представянето на гръцките терминоелементи в отделен раздел, според 

частите на човешкото тяло, а не както в останалите съществуващи учебници, след всяка 

тема на съответното латинско склонение. Заедно с това се прави извода, виден от 

практиката, че всички медицински специалисти се затрудняват с правилното 

произношение на медицинските термини, което се явява и основно предизвикателство 

пред преподавателите. В тази връзка авторите изключително коректно представят в 

учебника дължините на гласните, необходими за правилното поставяне на ударение в 

латинските думи. Смело мога да заявя, че това качество на учебника липсва в 

съществуващите към момента друти учебници и му придава едно допълнително 

достойнство, с което той придобива вид на завършен по отношение неговото 

предназначение. 

 

 

3. Мирчев, Д. Значение на философската антропология за медицината. 

International Journal Knowledge, Skopje, 2019 ISSN: 2545-4439, vol. 32.4, 451-455. 

 

 В статията се прави опит да се изтъкне значението на философската 

антропология за медицинската наука и връзката по между им. Изхождайки от основния 

обект на двете науки, човекът, се прави заключението, че за всеки един медицински 

специалист е важно да познава човека не само като система от органи, но и неговата 

същност – изразяваща се в проявите на душата и тялото. Съвременната медицина като 

наука се нуждае от най-пълна представа за човека, както на основата на философското 

знание, така и на основата на натрупаното емпирично знание в областта на медицината, 

тъй като всяка дисциплина поотделно не е в състояние да отговори на дълбоките 

въпроси за смисъла на човешкото съществуване. Ето защо, за най-прецизно и 

задълбочено познаване на човека, е необходимо широко познание , което синтезира в 

себе си и философски, и медицински представи за процесите, които протичат в 

човешкия организъм, подпомогнато от философската антропология. Изтъква се факта, 

че антропологията служи за основа на всички науки, в центъра на които стои въпроса за 



познанието на човека, неговия произход и неговата култура - медицината, онтологията, 

историята, археологията, етнологията и др. В заключение се прави извода, че 

философската антропология спомага за усъвършенстването на понятийния апарат на 

медицината, особено в областта на психологията и психиатрията. Тя развива научните 

и идеологически възгледи на лекаря и творческия потенциал в цялостната система на 

материалната и духовна култура на медицинската общност. Опирайки се на практиката 

се прави извода, че като цяло, без философията образът на медицината, като най-важна 

сфера от човешката култура, избледнява. Заедно, медицината и философската 

антропология изследват сложния свят на човешкия живот и се грижат за здравето на 

човека. Медицината дълго време се стреми теоретично да обобщи и философски да 

интегрира емпиричните знания. Тя представлява уникално единство на познавателните 

и ценностни форми на мисленето и практическо изражение на човешкия живот. 

Именно това доближава медицината до философската антропология. Още от началото 

на своето възникване, медицината се развива в по-тясна връзка с философията, 

отколкото с другите частни науки.  

 

 

4. Мирчев, Д. Пловдивска епархия през раннохристиянската епоха,  Юбилеен 

сборник “ Поклон пред буквеното слово „Пловдив 2017, ISBN 978-619-7312-93-5 

 

Статията проследява разпространението на християнството на Балканите в първите 

векове от апостолите Христови като се акцентира на основаването на църковна община 

във Филипопол още през първата половина на І век сл. Хр. Християнската община във 

Филипопол се появява в първата половина на І в., а в началото на ІV в. градът станал 

епископски център. Изтъква се, че основен източник на сведения за църковно-

административната организация в империята били епархийските списъци, нотиции. 

Сведения за историята на Филипополската епархия се откриват в няколко от 

епархийските списъци, които показват различен състав на епископиите към нея. 

Споменават се 3 епископски катедри, които принадлежали на Филипополската 

митрополия: Диоклецианопол / дн.Хисаря /, Севастопол и Диоспол. През VІІ в. в 

патриаршеските нотиции се появяват сведения за Филипопол като център на 

митрополия, но според сведенията този статут градът получава вероятно още през ІV в. 

Описани са и другите съществуващи религиозни общности през този период, както и 

съжителството помежду им, което е характерна черта на града и до днес. 

 

 



 

5. Опрова, Я., Мирчев, Д.,  „ Термини за лекарство и лечение в латинската и 

гръцката терминология „ Сборник статии, Пловдив, 2018,                                     

ISSN 978-619-237-013-8 

Статията разглежда значението на думите за „ лекарство „ и „ лечение „ в 

старогръцкия и латинския език, както и употребата им при различни класически автори 

с приведени примери. Вниманието се фокусира върху развитието на думите, промяната 

и нюансите в значенията им, както и приложението им като термини в съвременната 

фармация и медицина. Изследването сравнява първоначалните значения в 

оригиналните езици с тези, които са се появили по- късно. Акцентът е поставен върху 

правилната употреба на съвременните термини въз основа на познаването на 

първоначалния им произход. Последователно се проследява развитието и употребата на 

думите за лекарство от старогръцки език в съвременната фармацевтична и медицинска 

терминология и преминаването им в латинския език. По същия начин се описва 

развитието и употребата на думите за лечение от старогръцки език в фармацевтичната 

и медицинска терминология и преминаването им в латинския език. В заключение се 

прави извода, че познаването на първоначалните значения на посочените термини 

улеснява разбирането на съвременния им смисъл и правилната им употреба. 

6. Мирчев, Д. Пижев, Ал. Първите пловдивски лекари и фармацевти от 

епохата на Възраждането, Годишник на РИМ – Пловдив, кн.11, 2017                   

ISSN 1311-9133 

 

В статията авторите спират вниманието на развитието на медицината и 

фармацията в Пловдив през посочената епоха. Направен е кратък обзор на народното 

лечителство  и фармацевтична дейност от първата половина на 19в., която е 

продължение на късносредновековните лечителски практики. Последователно са 

представени лекарската практика , развитието на научно-обоснованата фармация и 

обществено – политическата дейност на първите дипломирани лекари в Пловдив. 

Посочват се имената на д-р Димитър Бирдас, д-р Стоян Чомаков, д-р Михаил Владос, 

д-р Иван Богоров  и др. като най-изявени лекари от тази епоха. Изследването има за цел 

да припомни на днешните поколения големите приноси на тези пионери в областта на 

медицинската и фармацевтична практика за здравеопазването в Пловдив през епохата 

на Възраждането. 

 



 



ABSTRACTS  

of the publications of the senior lecturer Dimitar Atanasov Mirchev, PhD for his 

participation in the competition in the field: 2.3. Philosophy, scientific speciality: History 

of Philosophy (delivering lectures in Philosophical Anthropology), announced in the 

State Gazette, issue 61/ 02.08.2019 

 

My research interests focus on the in-depth study of the problems of man from a 

philosophical point of view, developed in the systems of philosophers from antiquity to 

present time. Seen through the prism of students at the Medical University, these topics are 

extremely important in terms of the research objective, namely, the human individual. At the 

same time, I have been intensely engaged in the study and teaching of clinical and medical 

terminology and its use by future specialists, as well as in the historical and theological 

studies of the Orthodox tradition in Bulgaria as a factor in the formation of national identity. I 

have been actively involved in research project activities since 2009, when I became a 

member of the research team of the DTK 02/9 project, “Christian cultural and historical 

heritage as a major factor for the national identity formation and preservation” at Paisii 

Hilendarski University, and I am currently the leader of the National Science Fund project of 

the Medical University - Plovdiv on the topic " Building bridges between university 

environment and intercultural communication to achieve mutual understanding " I have been 

elected as a permanent member of the Expert Council on Religion at the Ministry of 

Education. As such, I have been nominated and elected as a member of the committee for the 

development of new syllabi on Religion and Orthodox studies, and I have been the author of a 

high school syllabus that covers all the topics in Christian philosophy for the 11th grade. The 

syllabi were approved by the Minister of Education and Science in 2018. As a result of my 

extensive experience in teaching Latin for medical purposes, I have become the author of a 

Latin language textbook for the medical specialities that has been successfully implemented at 

MU-Plovdiv and other universities in the country. At the same time, I am delivering a lecture 

course in philosophical anthropology for second year students at the Medical Faculty of MU-

Plovdiv, which is of considerable interest to them. As a result of my in-depth study of 

philosophical anthropology, I have also compiled the monograph below entitled 

"Philosophical Ideas on Man". As you can see from the statement above, I have tried to put 

into practice the knowledge that I obtained in the fields of Theology, Philosophy and Classical 

Philology, the results of which are visible. I believe that the way of achieving my teaching 



goals and the effective training of students at MU-Plovdiv is by using an interdisciplinary 

approach. 

І. The main work of writing with which I apply for this competition is the 

monograph “Philosophical Ideas on Man” (Plovdiv, 2019, ISBN: 978-619-7249-54-5), an in-

depth study and comparison of perceptions of man from antiquity to present time. The 

multifaceted nature of man and his attitude to the world around him is expressed in the 

formation of philosophical anthropology as the main movement of philosophy. In a broad 

sense, anthropology encompasses ancient and contemporary philosophical views of man, 

which, although not developed as an independent teaching, contain a certain understanding of 

man's nature as an individual and a person. In a narrow sense, this concept is defined entirely 

by the emphasis on man as the object of philosophical reflection. The development of 

philosophical anthropology as an independent science dates back to the beginning of the 20th 

century, which is why there are few scientific works on philosophical anthropology in 

Bulgaria. The problem of man in the history of philosophy is examined, considering the 

various philosophical schools and movements, looking for an answer to the fundamental 

question about the meaning of life. Starting with the philosophical system of Confucius, 

which reveals a wholly rational, pragmatic and naturalistic view of man, according to which 

the laws of nature are the only objective reality that determines the diversity of human life, we 

move on to materialistic determinism of Democritus, in which he views the mechanical 

materialism as the basis of his theory of atoms. We continue with the sophists who developed 

the teachings of Democritus. They initiated the transition from cosmologism to 

anthropologism through antiquity. Man became the object of theoretical analysis. The 

individual as a conscious being is considered as the main task of philosophy. "Of all things 

the measure is Man, of the things that are, that they are, and of the things that are not, 

that they are not" (Protagoras) is a principle theoretical expression of the relativity of things in 

the process of  acquiring knowledge. The philosophy of the Sophists is a pre-image of the 

ultimate subjectivism and relativism in the world of ancient man, and subsequently their ideas 

have been put into practice in various philosophical movements - empiricism, pragmatism and 

autonomous ethics. Thus Socrates is introduced, who emphasizes the role of man and self-

knowledge as the basic principle and criterion of credibility in his philosophy, which also 

marks a crucial "anthropological turn" in the development of ancient philosophical thought. 

According to the philosophy of Stoicism, the image of man is formed under the influence of 

natural determinism and pessimistic fatalism, as a result of which the Stoic sage achieves the 

highest good through indifference to the world around him, peace of mind and an unwavering 



attitude to destiny. Subsequently, the attention in the monograph is turned to Aristotle's ideas, 

culminating in the development of ancient philosophical thought, which defines man as a 

"political animal", who carries within himself an innate pursuit of social achievement. 

Following Aristotle, we turn to the various ideas of man expressed in John Locke's 

philosophical empiricism as a radical antithesis of Descartes' rationalism. Of course, the 

anthropological views of Kant from that period are of particular interest, as according to them 

anthropology studies the "empirical nature of man as a phenomenon" and as such is related to 

"pure philosophy", but does not belong to it exactly due to the fact that it is not knowledge of 

"a priori principles". According to Kant, the purpose of anthropological didactics is to lead 

human mind into self-knowledge and a meaningful moral life. A systematic teaching on 

human knowledge can be constructed from a physiological or pragmatic point of view. 

Physiological knowledge reveals what nature does to man, and the pragmatic one that which 

he, as a free person, is able to and obliged to make of himself. At the end of the monograph, 

the anthropological doctrines of the twentieth century are outlined, with an emphasis on the 

anthropological views of Max Scheler, who is considered the founder of philosophical 

anthropology as an independent science. Scheler criticized Kant's ethics, arguing that the 

moral law in question hinders the development of philosophy toward the construction of a 

specific doctrine of moral values, their hierarchy and norms based on that hierarchy, as well 

as the incorporation of moral values into human life. Values, according to Scheler, are 

objective phenomena that define a person's norms of obligation and appreciation, which are 

given a priori and ideally in acts of feeling and are related to the individual as the centre of all 

actions. Sheler does not see the essence of man in thought or desire, but following Pascal, in 

love: man is a loving being (ens amans). Max Scheller's anthropology as an independent 

philosophical movement is confirmed and developed by his followers - Helmuth Plessner, 

Arnold Galen and Erich Rothacker. These ideas on man are the main contribution of the work 

- a systematic and comparative study of the anthropological views of the philosophers from 

antiquity to present time. At the same time, it is a continuation of existing ones with a clear 

focus on the nature of man. 

ІІ. A monograph with which I apply for the competition, in compliance with the The 

Act for the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria according to the 

minimum requirements for obtaining the academic degree “Associate Professor” and which is 

not presented as a main work for obtaining the degree:  



“ Temple construction in Plovdiv as a factor in promoting Orthodox awareness and 

national identity over the centuries.”   ISBN 978-619-7249-49-1 

The monograph is dedicated to the construction of Christian temples from the 4th 

century to the present day according to the Orthodox Christian tradition. This research is a 

contribution to the history of Plovdiv. The monograph traces in detail the history of Christian 

spiritual life in the city and the building of churches on the basis of archaeological, historical 

and architectural studies from various sources and literature related to the city's past. The 

temple construction is presented in a chronological order, starting from the early Christian era 

and the Medieval era, as well as the Renaissance in Plovdiv. Attention is paid to the charitable 

practice of that period, which is considered a major factor in the construction of temples. The 

features of church architecture and Christian art during that time are examined. The links 

between Plovdiv and the Rila Monastery, expressed through the existence of a nunnery of the 

monastery in the city, are emphasized. Of considerable significance is the section on 

Orthodox churches that were damaged due to natural disasters in the 19th and 20th centuries 

and due to political reasons in recent times. Some of them were subsequently recovered. But 

others, who are examined in great detail, are irretrievably lost. At the end of the study a 

conclusion is made that this is a major factor for the preservation of the Bulgarian spirit and 

Christian awareness. An attempt has also been made to make a comparison with the building 

of temples nowadays, while pleading for the need to pay the proper tribute and restore the 

memory of the irrevocably lost Orthodox Christian shrines in Plovdiv. 

 

ІІ.1. A book published as a result of a defended thesis for obtaining a PhD degree, with 

which I apply for the competition in compliance with the The Act for the Development of the 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria according to the minimum requirements for 

obtaining the academic degree “Associate Professor”   

Trinitarian and Christological Issues in the Christian Philosophy of the Holly Fathers 

during the IV-V centuries, ISBN: 978-619-7249-53-8 

The book focuses on triadological disputes that disrupted the life of the Christian 

Church in the 4th -5th  centuries and laid the foundation for some fundamental teachings that 

served to develop the dogma and philosophy of the Orthodox Church. The advent of heretical 

teachings that threatened dogmatically the unity of the church became a prerequisite for new 

challenges and difficulties that it had to overcome, new tasks that it had to cope with. 

Heretical preaching was gaining popularity, and only the purity and the truth of church 



teachings could serve as an opposition, explaining the basic truths of faith in an accessible 

way. This provoked the human mind to delve into the divine mysteries, to fully reveal the 

eternal truths of faith. That period was characterized by a growing interest in philosophical, 

theological and dogmatic issues.  

All believers of that time were extremely interested in Trinitarian and Christological 

issues. At the heart of this interest, however, was the passion for new heretical teachings, 

which rejected the Christian teaching and built their own religious system. Doctrines such as 

Arianism, Macedonianism, Nestorianism and Pelagianism had emerged. This, in turn, caused 

the need for basic Christian truths, especially those distorted by the teachings mentioned, to 

be exposed and explained in an accessible way to people. The contribution of the biblical 

works to achieving historical synthesis between the cultural heritage of the ancient world and 

the beneficial influence of Christianity is presented. The teachings of St. Athanasius the 

Great, St. Gregory the Theologian, St. Gregory of Nyssa, St. Ambrosius Mediolanensis, 

Blessed Augustine, which were part of their writings are examined. During that time they had 

witnessed numerous philosophical and theological disputes. They involve yet unanswered 

questions about the Personality of the Word (God and the Son), the degrees and possibilities 

of the knowledge and the image of God and the likeness of human nature. This was also a 

feature of their theological systems. That historical moment made it necessary to formulate a 

dogmatic doctrine of the Trinity. Religious and philosophical statements had been left behind, 

despite their fundamental importance, since the main focus was put on the dogmatic 

definitions of St. Trinity. The battle against Arianism after the First Ecumenical Council (325 

AD) was the first systematic effort to finally overcome it. It is the ontologization of God's 

being that determined the appearance of Greek and Latin patristic thought and the intrinsic 

connection of theology and philosophy in the IV-V centuries. 

ІІ.2. Articles published in peer-reviewed journals with which I apply for the competition, 

in compliance with the The Act for the Development of the Academic Staff in the Republic of 

Bulgaria according to the minimum requirements for obtaining the academic degree 

“Associate Professor”:  

1. Mirchev, D. „Some Aspects of the Activity of the Praetor”, Philosophy Journal, 

Book 2, Prof. G. Apostolov, PhD (editor), Sofia, 2015, 180 - 195, ISSN 1314-8559.  

Roman law is developed by means of judicial protection of personal rights. The 

present text examines the occurrence and development of the magistracy "praetor", the 

activity of the praetor in the organisation of court proceedings, and some other aspects, which 



serve as the basis for a number of philosophical systems of ancient philosophers helping in the 

development of private law. Initially, the title "praetor" was used as a name for Roman 

consuls. The etymology of the word is associated with the verb prae-eo, ii, itum, ire – to lead, 

to command. The magistracy of the praetor became independent in 367 BC with Leges 

Liciniae Sextiae. According to these laws, the consul was the supreme magistrate in the 

republic and the praetor was the next in rank. At first, the title praetror urbanus was created. 

He was in charge of the administration of justice among Roman citizens (cives Romani). In 

242 BC the title of praetor peregrinus was coined. He was in charge of the settlement of 

disputes among foreigners (peregrini) and between Roman citizens and foreigners on the 

territory of Rome. The turnover development, the expansion of contacts between Romans and 

foreigners led to the formation of praetor peregrinus as a magistrate with independent 

functions. Praetorian activity was an important factor in the development of Roman law. Prof. 

M. Novkirishka considers praetorian law as "the basic instrument for the modernisation of the 

civil law system", which in turn is the basis for any rule of law. These relationships are 

largely based on ancient philosophical systems, which regard man as the main subject in the 

construction of societies. 

2. Mirchev, D., The World of Ovid in the Tristia Collection of Elegies, Philosophy, 

Book 2, Prof. G. Apostolov, PhD (editor), Sofia, 2018, 182-191, ISSN 1314-8559 

Ovid is considered the master of the elegiac couplet, he is traditionally regarded as one of 

the three canonical Latin poets, along with Virgil and Horace, and Quintilian defined him as 

the last canonical Latin love elegist. He was the first significant poet whose career began 

under the reign of Octavian Augustus. Ovid's poetry was popular and often imitated during 

Late Antiquity and the Middle Ages, it had a strong influence on European art and literature 

and remained one of the main sources of classical mythology. The article presents the inner 

spiritual world of Ovid, as expressed in the Tristia, a collection of elegies. Ovid was the 

author of first person poetry. Attention is paid to elegy 10 from Book IV of Tristia. In it he 

recounted the story of his life. He described his studies with the best teachers, he talked about 

his father, who was not interested in a political career, and considered poetry a useless activity 

("studium inutile"). He described how he was grieving over the death of his brother - "as if he 

had lost some part of himself." He married a young woman who he deemed unworthy. His 

first marriage lasted briefly. He married a second time, but again a divorce followed. His third 

wife stayed with him for the rest of his life: „ultima, quae mecum seros permansit in 



annos, sustinuit coniunx exulis esse viri.” (Wheeler 1924: 202) – “The last, who remained 

with me until my later years,endured to be the wife of an exile husband.”  

During his journey to Tomi, Ovid experienced a mental breakdown. His loneliness, 

sadness, and despair turned into verses. In the collection of elegies “Tristia” Ovid showed that 

poetry was the meaning of his life, wherever he went, with or without his readers. He believed 

that his books would reach Rome, even if he could not return home: “Parvе - nec invideo - 

sine me, liber, ibis in urbem: ei mihi, quod domino non licet ire tuo!” 

(Wheeler 1924: 2) – Little book — no, I am not envious — it is without me that you will go to 

the City of Rome. Alas for me, that your owner is not permitted to go also.   

 

II.3. Articles published in non-peer reviewed journals, with which I apply for the 

competition, in compliance with the The Act for the Development of the Academic Staff in 

the Republic of Bulgaria according to the minimum requirements for obtaining the academic 

degree “Associate Professor”: 

1. Dimitrova, M., Mirchev, D. Some scientific aspects of the performance of effective 

educational process in the Bulgarian Language Section in the Department of Languages 

and Specialised Training at Medical University of Plovdiv, International Journal 

Knowledge, vol.24.1, 63-71, Skopje, 2018 ISSN 1857-923X.  

 The article briefly presents the work of the Department of Languages and 

Specialised Training at the Medical University - Plovdiv, in particular the Bulgarian 

Language Section, highlighting the main factors for the successful achievement of goals, 

namely teamwork and professionalism when accomplishing the required tasks. To achieve 

effective teamwork, emphasis is placed on the overall accountability. The role of the 

Department's Academic Board in organising and controlling the classification of the teaching 

documentation in compliance with the quality regulations and the academic standards for the 

disciplines at MU-Plovdiv is emphasized. Plovdiv. Exercising control over the work of the 

sections guarantees the implementation of the main tasks in the Department: updating of 

standards, quality of the new syllabi and design of new teaching aids, providing pedagogical 

and methodological support to teachers for conducting training according to the national and 

European standards. The main point is to emphasize the work of students and their 

involvement in the educational process, through the introduction of appropriate methods for 

their motivation, innovative approaches and techniques, presentation tests, according to the 

academic standard for assessment. Finally, a conclusion is drawn that, despite some subjective 



differences in the process of work, the goal is to achieve high results in the training of 

students, meeting their needs and the main mission of the university to create good conditions 

for the development of state policy in higher medical education. Teamwork is a key factor in 

achieving this. 

2. Mirchev, D. A New Latin Language Textbook for the Medical Specialities with a 

Small Number of Academic Hours. International Journal Knowledge, vol. 32.4 

 The article deals with a very relevant topic, which unfortunately has not been 

sufficiently discussed by the academic staff. A Latin Language Textbook for the Medical 

Specialties by Assoc. Prof. R. Milanov and D. Mirchev, PhD is introduced, which is intended 

for the medical specialties with a small number of academic hours - 30 hours. The textbook is 

based on the existing Latin textbooks in Bulgaria so far, while at the same time the authors are 

trying to improve the available methodological systems in the training of students within 30 

academic hours. The main thing that strikes the reader at first glance is the distribution of the 

study material into 15 topics according to the number of academic weeks and the relevant 

specialities. The authors strive to offer a balanced number of exercises to meet the small 

amount of time required for the students to master the material of the respective specialities. 

This is also one of the main differences between the existing textbooks for 60 academic hours 

and the one presented. The selection and synthesis of these tasks and the achievement of the 

ultimate goal, namely, the acquisition of Latin terminology to meet the professional demands 

of the future specialists, is a difficult task and a great challenge for the authors. The main 

contribution of the article is the historical overview of pre-1989 textbooks for similar 

specialities and their comparisons with post-1989 textbooks, which are very few in number. 

The main advantages of the textbook and its practical relevance are highlighted. The 

presentation of the Greek term elements in a separate section according to the parts of the 

human body is different from the existing textbooks, where it is introduced after each topic of 

the corresponding Latin declension. At the same time, a conclusion can be drawn that all 

medical professionals have difficulty with the correct pronunciation of medical terms, which 

is also a major challenge for the lecturers. In this regard, the authors introduce in the most 

adequate way the lengths of the vowels necessary for the correct stress position in Latin 

words. I believe that the existing textbooks lack this feature, which gives it an additional 

advantage that has obviously made it possible to achieve its purpose. 

 

 



 

3. Mirchev, D. The Importance of Philosophical Anthropology for Medicine. 

International Journal Knowledge, vol. 32.4 

 The article attempts to highlight the importance of philosophical anthropology for 

medical science and the relationship between the two sciences. Considering their basic 

objectives, one can draw a conclusion that for every medical specialist it is important to 

regard man not only as a system of organs, but also to possess knowledge about his nature – 

manifested both in the body and soul. Modern medicine as a science requires the most 

complete image of man, both on the basis of philosophical knowledge and the accumulated 

empirical knowledge in the field of medicine, since each discipline is individually unable to 

answer the questions about the meaning of human existence. Therefore, for the acquisition of 

the most precise and in-depth knowledge of man, a broad competence is required, 

synthesizing both philosophical and medical ideas about the processes that take place in the 

human body, supported by philosophical anthropology. The fact that anthropology is the basis 

of all the sciences, which focus on the nature of man, his origin and culture - medicine, 

ontology, history, archeology, ethnology and others, is emphasized. Finally, a conclusion is 

drawn that philosophical anthropology helps to improve the conceptual apparatus of 

medicine, especially in the field of psychology and psychiatry. It develops the scientific and 

ideological views of the physician and the creative potential as part of the material and 

spiritual culture of the medical community. As a result of this, it is concluded that without 

philosophy, the image of medicine, as the most important sphere of human culture, is fading. 

Both medicine and philosophical anthropology explore the complex world of human life and 

healthcare. Medicine has long sought to theoretically and philosophically integrate empirical 

knowledge. It represents a unique union of the cognitive and valuable forms of thinking and 

the practical expression of human life. This is what brings medicine closer to philosophical 

anthropology. Since its inception, medicine has evolved in a closer relationship with 

philosophy than with any other private sciences. 

  

4. Mirchev D. The Diocese of Plovdiv in the Early Christian Era, A Jubilee Collection of 

Articles: “Reverence to the Letter of the Word” Plovdiv 2017, ISBN 978-619-7312-93-5 

  The article traces the spread of Christianity in the Balkans in the first centuries by 

the Apostles of Christ, focusing on the foundation of a church community in Philippopolis as 



early as the first half of the 1st century AD. The Christian community in Philippopolis 

appeared in the first half of the 1st century, and at the beginning of the 4th century the city 

became an Episcopal centre. It is pointed out that the main sources of information about the 

administrative organisation of the church in the empire were the diocesan lists, notations. 

Details of the history of the Diocese of Philippopolis have been found in several diocesan lists 

that show the different composition of the bishoprics there. Three Episcopal Departments are 

mentioned that belonged to the archdiocese of Philippopolis: Diocletionopol /Hissarya/, 

Sevastopol, and Diospol. In the 7th century, patriarchal notations revealed information about 

Philippopolis as the centre of the archdiocese, but according to the reports, the city probably 

acquired this status as early as the 4th century. The other existing religious communities 

during this period, as well as the coexistence between them, have been described, which has 

been a characteristic feature of the city to this day. 

5. Oprova Y., Mirchev D., “Terms for Drug and Treatment in Latin and Greek 

Terminology”, A Collection of Articles, Plovdiv 2018 ISSN 978-619-237-013-8 

 The article examines the meaning of the words "drug" and "treatment" in ancient Greek 

and Latin, as well as their use by various classical authors with examples given. Attention is 

focused on the development of words, the change and nuances in their meanings, as well as 

their application as terms in modern pharmacy and medicine. The study compares the original 

meanings in the respective languages with those that appeared later. Emphasis is placed on the 

proper use of modern terms based on the knowledge of their origin. The development and use 

of the words of ancient Greek origin denoting ‘drug’ in modern pharmaceutical and medical 

terminology and their transition into Latin are examined. Similarly, the development and use 

of words for “treatment” of ancient Greek origin in the pharmaceutical and medical 

terminology and their transition into Latin are described. Finally, it is concluded that 

knowledge of the original meanings of these terms facilitates understanding of their current 

meaning and proper use. 

6. Mirchev, D., Pizhev, Al. The First Physicians and Pharmacists in Plovdiv during the 

Rennaissance, Almanac of Regional Museum of History – Plovdiv, book 11, 2017 ISSN 

1311-9133 

In the article, the authors draw attention to the development of medicine and pharmacy 

in Plovdiv during the above mentioned period. It is a brief overview of folk healing practices 

and pharmaceutical activity during the first half of the 19th century, a continuation of late 

medieval healing practices. The medical practice, the development of the science-based 



pharmacy, the social and political activity of the first physicians in Plovdiv are presented. The 

names of Dr. Dimitar Birdas, Dr. Stoyan Chomakov, Dr. Mihail Vlados, Dr. Ivan Bogorov 

and others are mentioned as the most distinguished physicians of that period. The study aims 

to remind today's generations of the great contributions of these pioneers in the field of 

medical and pharmaceutical healthcare practice in Plovdiv during the Renaissance. 

 


