Уникално онлайн честване
на 30-годишния Юбилей
на Интернационалната Медицинска Асоциация България (ИМАБ),
заедно със 7-та годишнина на Алумни Клуба
при Медицински Университет Варна
Поради световната криза с Корона вирусната пандемия, и блокиране на всякакви
real-time конференции и форуми, ръководствата на ИМАБ, МУ-Варна и Алумни
Клуба, направиха изключително успешен опит да свържат Варна с всички краища
на света, там където имаме наши сънародници - медици, наши съмишленици и
приятели на уникалната идея на ИМАБ „Мост от Майка България към наши
българи и приятели на България от всички пет континента“.
Датата 8 май 2020 г. не бе случайно избрана – на тази дата преди 30 години бе
организирана Първата Асамблея на ИМАБ във Варна. Малко по-рано (февруари
1990 г.) група ентусиасти, българи от страната и чужбина, основаха и
регистрираха уникалната Асоциация, по идея, вдъхновение и с главен мотиватор
Красимир Методиев.
И за да бъдем точни и уважителни към историята и към тези няколко наши
сънародници, нека се върнем назад в годините:
Спасимир Николов, Маргарита Русева, Иван Иванов, Деян Христов, Иван
Гълъбов, Красимир Методиев, Фьодор Протопопов, Борис Корновски, Георги
Кючуков, Димитър Ненов (всички от България), Лили Леви (Израел), Георги
Василев (Германия), Виржиния Лепаж (Франция), Нава Нив.Вогел (САЩ), Атанас
Шишков (Молдова), Момо Поленакович (Реп. Македония), Владимир Кречмери
(Словакия),
са основателите на ИМАБ и първи сподвижници на тази уникална идея.
За съжаление и с прискърбие споменаваме, че първите 5 основатели (Спасимир
Николов, Маргарита Русева, Иван Иванов, Деян Христов, Иван Гълъбов) не са
вече с нас, но със сигурност ни гледат от Небето и ни се радват на това, което
правим тук, сега, и заедно.
И така, на 8 май 2020 г. в Първа аудитория на МУ-Варна се проведе онлайн
семинар по случай 30 годишнината от основаването на Интернационална
Медицинска Асоциация България (ИМАБ), заедно с Клуба на завършилите МУВарна и приятели на университета от страната и чужбина (Алумни клуб и
приятели).
Събитието се проведе под патронажа на Ректора на МУ-Варна, проф.д-р Валентин
Игнатов, както и на предидущия Ректор проф.д-р Красимир Иванов. Основна тема
на семинара бе: „30 години партньорство между ИМАБ и МУ–Варна: мост
към света“.

В семинара се включиха онлайн над 100 участници от цял свят, като в залата на
МУ-Варна присъстваха членове на ръководствата на ИМАБ и Алумни Клуба при
МУ-Варна:
от ИМАБ – Красимир Методиев (Президент и основател на Асоциацията), Георги
Кючуков (Вице-Президент), Методи Абаджиев (Ген. Секретар),
от Алумни Клуба – Марио Милков (Председател на Клуба), Светлана Грънчарова,
Дарина Найденова (от ръководството на Клуба), и Гергана Ненова (организатор),
от МУ-Варна - Тодорка Костадинова (зам. ректор на МУ-Варна, основен
мотиватор на колаборацията ИМАБ-МУ Варна-Алумни Клуб).
Модератори на онлайн семинара бяха Тодорка Кодстадинова, Красимир Методиев
и Марио Милков, а техническото обслужване на връзката с всички участници от
чужбина бе осигурено от Цветан Иванов и екипа от МУ-Варна.
В рамките на 3 часа, от 13.30 ч. българско време, се осъществи уникалният Мост
между МУ-Варна и над 100 наши сънародници, както и чужденци-приятели на
ИМАБ и Алумни клуба от цял свят:
Над 60 от тях се свързаха онлайн в директна видео и звукова връзка, а останалите
изпратиха по електронен път поздравителни адреси.
В събитието участваха директно или чрез мейл представители от 29 държави:
Австралия, САЩ, Канада, Ямайка, Норвегия, Швеция, Израел, Турция, Германия,
Австрия, Италия, Швейцария, Франция, Великобритания, Нидерландия, Гърция,
Сърбия, Република Южна Африка, Япония, Египет, Бразилия, Албания, Румъния,
Словакия, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Молдова, Йордания, България.
Видео-поздрав направи Н.П. Димитър Михайлов, извънреден и пълномощен
посланик на България в Кралство Йордания (бивш посланик в Израел).
Поздравителни адреси изпратиха:
Г-н Иван Портних, Кмет на гр. Варна,
Н.П. Меглена Плугчиева, извънреден и пълномощен посланик на България в
Черна Гора,
Проф. д-р Мариана Мурджева, Ректор на Медицински университет – Пловдив,
както и други официални лица от страната и чужбина.
Редица наши сънародници от чужбина, които по причини на заетост (дежурства в
болници, невъзможност за свързване онлайн или командировки на други места),
нямаха лично възможност за онлайн връзка, изпратиха по мейл, вайбър и уотсап
своите сърдечни поздрави за Юбилея.
Особено емоционални бяха тези, които отдават заслужена почит и уважение към
ИМАБ за уникалната възможност за тяхната квалификация в авторитетни
медицински центрове в чужбина с предоставени над 150 пълни стипендии от

ИМАБ в Израел, Германия, Норвегия, Италия, Австрия, САЩ, за периода 19952020 г.
Редица наши и чужди приятели на Алумни се свързаха директно със сърдечни
поздрави.
Онлайн срещата протече в изключително приятелска атмосфера, чувство на
загриженост и благодарност и пожелания за успех и бъдещо сътрудничество.
Възпитаниците на МУ-Варна от цял свят изказаха благодарност за високото ниво
на образование, което са получили в университета, потвърдиха, че следят
развитието на институцията и високо ценят нивото и международната активност.
Всички пожелаха здраве и среща на живо, 30 Асамблея ИМАБ, 18-21 октомври
2020, Варна.
Отправяме гореща благодарност към Ръководството на МУ-Варна за
предоставената възможност за осъществяване на тази уникална програма „Мост
към пет континента“.
Тя бе топлата връзка към тези наши сънародници, както и приятели на България,
сърцата на които туптят заедно с нас, заедно с идеите на ИМАБ и Алумни Клуба.
Модератори: Т. Костадинова, Кр. Методиев, М. Милков, 8 май 2020 г.

