
История на българската секция на 
Балканския медицински съюз като 
част от историята на здравната и 

медицинска култура 

Департамент Здравеопазване и социална работа, НБУ 
 

ISBN 978-954-535-881-4  
 

Автори: Живка Винарова, Полина Михова, Яна Манева 
Техническо оформление: Полина Михова 

 
Проект към ЦФСР, Договор № 979 / 19.02.2015 

 

http://www.nbu.bg/nbu/index.php


DVD и входната му страница 



• Съдържание 
 1. НАШИЯТ ТЕЗИС И КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕГОВОТО 
ИЗСЛЕДВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ – Ж.Винарова  

2.Българската национална секция към БМС – 
Избрани фотоархиви – П.Михова  

3.Генерация  на нови медицински термини като 
част от културните  практики в конферентна среда 
– Ж.Винарова  

4. Табличен анализ на BG участия –  Ж.Винарова, 
Я.Манева 

5. Фоторазказ и документация за пътуването до 
Букурещ в централата на БЛС -  19-22  Юли 2015 – 
Я. Манева  

6. БMС  - като присъствие в мрежата – Я.Манева  

7. Хронологична фотодокументация на всички 
български статии 1964-1987г – Я.Манева  

8. Заключение – Ж.Винарова 



• 1. Организацията е основана през 1932 г., но е функционирала с прекъсване поради войните от 
август 1927 

• 2. Годишници  от конференциите и другите форми на работа “Archives de L`Union Medicale 
Balkanique” стартира през 1963 г в Букурещ 

• 3.В Народната библиотека  се получава от 1964 до 1987 г  

– Също и в библиотеките на УМБАЛСМ „Пирогов“, И-т по хематология, И-т по педиатрия и в И-т по 
физиотерапия и рехабилитация  

– След тази дата не е получавано в BG – архивите са в Букурещ 

– От Годишници на заседанията, през  1997 те вече излизат като Научно списание „Balkan Medical Journal “ 

–   

4. От 2003 до днес списанието  има електронен архив- http://www.umbalk.org/ 

5 Може да се чете също и в електронната база SCOPUS – от 2008  

6 ОБРАБОТИХМЕ ЦЕЛИЯ ХАРТИЕН АРХИВ – ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПУБЛИКАЦИИ за 
да търсим, (подсказано от заглавията на френски и английски) НОВИ 
МЕДИЦИНСКИ ТЕРМИНИ И ТЯХНАТА ГЕНЕРАЦИЯ, УПОТРЕБА И ПРЕЗЕНТАЦИЯ, 
СВЪРЗАНО С РОЛЯТА НА КУЛТУРНИЯ ДИСКУРС ПО ВРЕМЕ НА НАУЧНИТЕ 
ФОРУМИ. 

       

Етапи на трансформации в организацията  
Балкански медицински съюз – 
“L`Union Medicale Balkanique” 



• Медицинската култура като вид професионална култура се проявява и чрез 

• МЕДИЦИНСКИЯ КУЛТУРЕН ДИСКУРС – той е обединител на съдържателната, нормативна и 
прагматичната страна на изказването/говоренето – практически, на всички негови елементи. Чрез 
него се манифестира терминологичното богатство, като вид културен стандарт. Внедряването на 
нови термини е класическа профи- културогенеза .Те определят социалното функциониране на 
изреченията/ текста, които се произвеждат. 

• НАШАТА ХИПОТЕЗА, КОЯТО ДОКАЗВАМЕ С ДАННИТЕ ОТ  B M U  Е : НАУЧНИТЕ ФОРУМИ 
: КОНФЕРЕНЦИЯ, ЕКСПЕРТНИ ДНИ И КУРСОВЕ, проведени от организацията  BMU  във 
времето 

• развиват професионалната медицинска култура на експертите – чрез термини и 
презентационни варианти , до публикуването им в интернет само на 
участниците и четящите хартиените носители, а след тази дата – на всички  
дистанционно 

• пораждат нови форми на културни дискурси. 

 

 

Медицинска култура – места и цикли за 
генерация, развитие и прояви   



НАШАТА ХИПОТЕЗА, КОЯТО ДОКАЗВАМЕ С АРХИВНИТЕ ДАННИ ОТ БМС  е, че 
всички научни форуми проведени от тази организация  във времето : 

(1.) Развиват терминологичната и професионална медицинска 
култура на експертите. До публикуването им в интернет през 2003 – това важи 
само на преките участници и четящи хартиените носители-Годишници на 
организацията, а след тази дата – и дистанционно, защото пораждат нови 
форми на културни дискурси между авторите 

(2.) Архивите на БМС от 1997 г са прерастнали в медицинско 
списание –поне 4  броя годишно, което е повишило много популярността и броя 
участници - http://www.umbalk.org/index_en.html; 
http://umbalk.org/review_en.html  

• от 2003 изданията представлява форми на кибермедицинска култура и 
са възможност за въздействие върху масовата здравна култура 

• архивите на BMU са елемент от медицинските културни практики на 
лекарската колегия в BG 

( 3.)Те представляват част от медицинската ни история - като съхраняват и 
поддържат колективната памет на професията, защото там са се представяли 
основоположниците на медицинските ни специалности и катедри на МУ. По 
тематичните насочености на публикациите им, можем да съдим за СОЦИАЛНО 
ЗНАЧИМИТЕ БОЛЕСТИ и здравните политики в държавата. 

2. Теза и изследователски подход  - 
Ж.Винарова 
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• Тук, за първи път представяме 
някои избрани оригинални 
документи, защото те : 

1. Демонстрират стил, култура и 
изискан език, и коректност при 
провеждането на официална 
кореспонденция . 

2. Са от голям социално - медицински 
интерес като разказ на Конференцията 
XVII през 1982 г. в София. Те са 
отразени с еднократно разрешение и 
запазени медийни публикации, които 
самите притежават власт да формират 
обществени нагласи към медицинските 
дейности . 

3. Представят едно уникално издание, 
посветено на основателя на BMU и 
българското участие в процеса на 
нейното създаване. 

 

Това изследване е стимул за пътуване : реално и 
виртуално пътуване в миналото– Ж.Винарова 



След направеният преглед и анализи, представяме изследваните статии в 
различни етапи на превъплъщения : 

– през избрани сесии на БЛС до 1987г., на депозит в Народната библиотека  "Archives 
of the Balkan Medical Union" 

– преди превръщането им от Годишници през  1997 в Научно списание „Balkan 
Medical Journal “ , от 2008 it has been cited in SCOPUS  

– и преди представянето им в електронен вид през 2003 
http://www.balkanmedicaljournal.org/eng/sayfalar/3/Instructions-to-Authors  

като място, където: 

1.) се предлагат нови терминологични панели: здравната култура като 
„преносен мост“, като част от общата култура 

2.) тези термини са части от значими изводи и препоръки „Необходимо е 
да се трансформират лекарските практики в конкретни 
„стандарти за професионална етика на лекаря“ 

3.) вероятно за пръв път се говори за „кибернетични аспекти“ на 
подобен форум, което подкрепяме с исторически данни за развитието и 
употребата на кибернетични практики и тяхното развитие и трансформации 
във времето до днешното електронно здравеопазване 

4.) със сигурност за пръв път се излиза с ново име за нова наука 
ВАЛЕОМЕДИЦИНА – СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗА ЗДРАВЕТО, КАТО 
ФУНДАМЕНТ НА СОЦИАЛНАТА МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВЕНО 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

 

3.Генерация  на нови медицински термини 
като част от културните  практики в 
конферентна среда - Ж.Винарова 



1. Българската национална секция към БМС 
– Избрани фото-документи – П.Михова 

- Исторически поглед с изображения на 

български корици от пресата през 
1982г. 

 

-  Тя илюстрира методите и протоколите 

за комуникация между българските и 
румънските секции. 

 

- Някои от заключенията подчертават, че 

България е участваща с медицински 
учени 10 пъти повече от всяка друга 

страна ... 



Анализът представлява изследване и 
напречното сечение по: 

- Година  

- Общо публикации  

- Социалено домейн  

- Теми с повече от едно участие 

 

 

4. Табличен анализ и БГ статии – Ж.Винарова 



  DVD-то съдържа PDF версии на всички български статиите на в 
периода 1964-1987 , взети като снимки с фотоапарат - в Националната 
библиотека , български и в Букурещ, организирани в три отделни 
страници по година , том и съдържание 

7. Хронологична фотодокументация на всички 
български статии 1964-1987г – Я.Манева, П.Михова 



 

5. Фотоистория и документация на пътуването до 
Букурещ - 19-22 Юли 2015 – Я.Манева 



6. БMС  - като присъствие в мрежата – Я.Манева 

• Статията представя 
детайлен исторически 
анализ на Балканския 
медицински съюз– 
открития в уеб-
пространството 

 



Съответствие на планираните дейности и 
резултатите 

Планирано Изпълнено 

 Проучване депозитариума на Народната библиотека 

относно пълната поредица от 1964 до 1987 г на всички 
българските доклади,  

- Изпълнено  

 Фотознаснемане и структуриране, с оглед тематични, 

статистически и културни анализи за развитието - 
тематично и авторско 

- Изпълнено  

 Целево намиране на езикови и терминологични културни 
практики  

- 5 авторски, изследователски статии: 

            1. Българската национална секция към БМС – 

Избрано – П.Михова  

2. Нашият тезис и концепция за неговото изследване 

и доказване – Ж.Винарова  

3.Генерация  на нови медицински термини като част 

от културните  практики в конферентна среда – 

Ж.Винарова  

4. Табличен анализ на BG участия –  Ж.Винарова 

6. БMС  - като присъствие в мрежата – Я.Манева  
  

 Посещение на Библиотеката към Central Military Emergency 
University Hospital, Букурещ, Румъния. 

- Заснето и презентирано под формата на Фоторазказ 

за посещението с получено дарение (по-долу 
описано в т.6.2) 

 Разработване на магистърска дипломна теза на НБУ 
бакалавър АЛУМНИ – Яна Манева 

- “Социалните роли на медицинска и  здравната 
култури“ с предстояща защита Септември 2015 

 Конвертиране на всички фотоархиви, композиране и 
изготвяне на DVD  

- DVD 

 Семинар в НБУ с представяне на постигнатите резултати - До 30.10.2015 със стандартно отразяване в сайт на 
департамента и предстоящи новини и събития 

  - Участие в конференция Париж - Приложение 2 
презентации на английски и френски език 

    



Участници  

1. Проф. д-р Живка Винарова, д.м.н – изследовател, 
теза и доказателства, опис и структуриране на 
томовете, колекционер, дарител 

2. Гл. ас. д-р Полина Михова – PC дизайн, 
изработка, съставителство и запис на DVD 
колекцията  

3. Магистър – дипломант Яна Манева 

4. Народна Библиотека 

5. Букурещ 



Ефект 

 

  Проучването  предоставя възможност за изследване и 
разнообразни експертизи, изследователски проекти за 
историята на български изследвания от медицината, както и 
редица дисертационни изследвания, презентации и научни 
форуми. 

  Подготвена магистърска дипломна работа „Теоретични и 
приложни аспекти на професионалната медицинска и  здравна 
култури –архиви на БМС“ 

 



Публичност 

• Дарение на   CD в Народната Библиотека – документ- от 
депозитариум 

• Участие с 2 постера в постоянно действащата изложба 
“История на българската журналистика”, 3 ет., Факултет по 

Журналистика, СУ. 

• Публикации на сайта на Департамента и на ЦФСР 

• Преведените на френски и английски статии са подготвени 
за публикуване в “Archives de L`Union Medicale Balkanique” и 
са изпратени с получени отговори в Букурещ  

 



Финансиране от ЦФСР - 180 лв. 
от Департамента 100 лв. 

Изпълнено 

1. Запащане командировка на проф.Винарова до единствения 
доказан архивен фонд на изданието в гр.Букурещ, Румъния с 
признати пътни с личен автомобил на проф.Винарова – 70,00лв. 

и 1 нощувка – 110,00лв. (В приложение Примерни резервации 

от booking.com и техническо описание на личен автомобил с 
признат разход от база данни, ползвана от Счетоводство на 
НБУ) – ощо 180 лв 

- Отчетени с фактури 

1. Заплащане на DVD носителите като печат и запис – 100 DVD носителя  

от бюджет на Департамент „Здравеопазване и социална работа“ – 

100лв 

- Отчетени с фактури. 

 

 



Изказваме благодарност за голямата 
съпричастност на екипа в „Библиотечно 

обслужване“,  Народна библиотека, единственото 
BG място, където се съхраняват Archives de L‘Union 

Medicale Balkanique за времето 1964 – 1987 г  



Благодарим за вниманието! 


