
ПЕВЦИ И МУЗИКАНТИ ПОДКРЕПИХА МЕДИЦИ ОТ ПЛОВДИВ 

С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ 

 

 

 
 

Със специален концерт „Шедьоври на оперната и класическа музика" бяха 

подкрепени медиците, които рискуват живота си в борбата с COVID-19. Солисти от 

Софийска и Пловдивска опери и талантливи пианисти под открито небе изпълниха в 

събота вечер най-бляскавите и любими оперни арии и класически произведения от 

бележити композитори с обич и признателност към медиците, информира  Zdrave.net 

като се позова на съобщение от Медицински университет - Пловдив. 

 

„Вечерта е забележителна не само, защото имаме изключителната възможност да 

чуем шедьоври на оперната и класическата музика, а и затова, че концертът е 

посветен на вас – медиците, отдаващи сили, енергия и живота си в борбата срещу 

КОВИД-19. Ще победим и тази епидемия, както и други, с които човечеството се е 

справяло през вековете. Но ще остане споменът за това страшно изпитание, което 

разтърси живота ни, душите ни и ни кара да гледаме на света по друг начин, да 

оценяваме малките духовни неща, които загърбвахме в преследване на материалното. 

Концертът е прекрасна интелектуална емоция", каза в словото си ректорът на 

университета проф. д-р Мариана Мурджева. 

 

От името на академичното ръководство тя поздрави всички медици, които са бойци 

на фронта с COVID-19 и благодари за това, че са спасители на стотици човешки животи, 

че са човеколюбиви, жертвоготовни, не само защото са длъжни да го правят, а защото го 

приемат като неизбежна отговорност и хуманност и защото са посветени на 

добротворчеството. 

 

„Много от тук присъстващите медици са възпитаници на МУ-Пловдив – 

университетът, който не само дава знания и обучава в професионални умения, но който 

и възпитава именно в тези качества – дисциплина, отговорност, организираност, 

достолепие, прецизност, които Ви оформят не само като лекари, а които Ви правят 

Човеци със сърца", каза още проф. Мурджева. 

 

Ректорът на Медицински университет-Пловдив пожела на своите колеги още сили и 

кураж, за да издържат на изпитанията и предизвикателствата, които предстоят и през 

следващите месеци. 



„Не на последно място искам да благодаря на д-р Елена Радева от Франция, Алумни 

възпитаник на нашия ВУЗ, за организацията на този концерт. Благодаря на 

музикантите – оперни солисти и изпълнители в днешния концерт, които отделят от 

своето време и  талант, за да можем да се насладим на вълнуващата оперна и 

класическа музика на Верди, Пучини, Росини, Доницети, Калман, Шопен и Рахманинов", 

завърши словото си проф. Мурджева. 

 

Приветствия бяха прочетени от областния управител Дани Каназирева, кметът на 

Пловдив Здравко Димитров и д-р Веселка Христамян от името на Общински съвет-

Пловдив. 

 

 


