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Алексей 
Керенски
медицина, VI курс

„В нищожното 
си свободно време 
нарисувах картината 
на морските зверове.

Занимавам се рядко 
с рисуване, и то главно 
за успокоение...”



Венцислав Богданов, зъботехника, I курс „Ако Търново беше на морето”



На морето
Солени дни, горещи нощи. 
Безкрайно синьо. Изгреви и залези. 
Вълни – небрежни, мощни... 
В небето – танц на гларуси.

Палитра на цветове, огледална. 
Спомени, усещания. 
Днес е буря – страшна и безжална. 
Утре – страст, нежност и вълнения.

Морето – нашето начало. 
Убежище, подслон за всеки. 
Прегръдки от пяна, облечена в бяло. 
От водорасли зелени по пясък и пътеки.

Изписано име, пясъчен замък. 
Преплетени ръце на хавлия. 
Слети спомени, запечатани в пясък. 
Бриз, носещ аромат на магия.

Сезоните се сменят. Зима и лято. 
Хората идват, никой не закъснява. 
Магнит са бреговете на морето. 
Тъгата е табу, смехът се позволява.

И винаги ще ни приласкава обратното, 
необятното, омайното и тайнственото. 
Ще имаш нужда от него, макар и за кратко. 
Затова тичай към морето божествено.

Далия 
Стефанова
Първа езикова 
гимназия – 
Варна



Елена Стоянова, медицина, I курс, 15 група „Изгрев”



Кристина Онищенко, медицина, III курс „Life is like a boat in the bottle”



Магдалена Кирова, медицина, IV курс
Когато Бог забравя колко е талантлив, 

поглежда към  морето, за да си припомни…



Моника Гавраилова
медицина, IV курс

„Морски екстаз”



Симона Николова
медицина, V курс

 „Фарът след буря”
Рисувам за удоволствието и 
разтоварването, което ми 
доставя. Реших да нарисувам 
фара, защото смятам, че 
това е една от емблемите на 
морската ни столица.



Теодора Димова
медицина, V курс

„Морето през август”



Александър Бояджиев
медицина, III курс

„Снимките направих на Пристанище Варна 
по време на Регатата „Tall Ships 2014.”



Ангелина Шишманидова 
дентална медицина, VI курс

„За мен, а и за много други хора, стоматологията 
е творческа дейност. В свободното си време се 

занимавам с фотография. Представените в 
изложбата снимки нарекох Deja vu…”



Биляна Карамфилова
Библиотекар в Медицински университет – Варна

„Приказки за морето”
Снимките са от различни брегове и морета. Морето е един от любимите ми 
извори на вдъхновение – романтично, интересно, сладкодумно, понякога мълчаливо, 
друг път развълнувано, с прилив на радост и свобода.



Ваня Колева 
здравен мениджмънт, IV курс



Елена Стоянова, медицина, I курс „Сини вълнения”



Доц. Йордан Петев
Специалист по вътрешни и белодробни болести

Ръководител на Клиниката по вътрешни болести 
на Военноморска болница (МБАЛ – Варна към ВМА)

Не е важно как изглежда светът около теб – 
важното е как ще го видиш ти!



Моника Гаврилова
медицина, IV курс

„Трудно мога да дам име на фотографията си, затова 
ще я опиша с цитат на Марк Твен: „Отплавай от 
безопасното пристанище. Хвани вятъра в платната 
си. Изследвай. Мечтай. Откривай.”



„Гледката към морето винаги прави дълбоко впечатление, тя е въплъщение 
на безкрайното, което привлича мисълта и в което тя постоянно се губи.

Морето, това е всичко! То обхваща седем десети от земното кълбо. 
Неговото дихание е чисто, животворно. В неговата безкрайна пустиня 
човек не се чувства самотен, защото около него се усеща пулсът на 
живота.”

Наталия Кайряк
медицина, I курс



„Завърших в Медицински университет – Варна през 
2007 година бакалавър, а през 2008 година и магистър по 
специалността „Здравен мениджмънт”. От 2009 година 
работя в Специализирана болница за активно лечение по 
кардиология – Варна като кодировчик.”

Нели Желязкова
Бивш възпитаник на Медицински университет – Варна



Полина Иванова 
медицина, II курс



Симеон Богданов
медицина, III курс

„Това е първото ми участие в изложба. 
Избрах тези две мои фотографии, които са от 

пристанището във Варна. За тях мисля, че е 
много подходящ цитатът от филма „Плажът”: 

„Аз все още вярвам в Рая. Но не го търся. Раят не е 
място. Това е мигът, в който усещаш, 

че си част от нещо истинско, 
и този миг живее в теб завинаги”.



Ясен Георгиев
медицина, II курс

През 2015 година печели първа награда в един от най-
престижните фотографски конкурси в света – 

Sony World Photography Awards 2015. 

„Занимавам се с фотография от година и 
половина – първоначално като фотограф на 
събитията, организирани от Студентския 

съвет. Всъщност това бе причината да се запаля 
по фотографията. Преди няколко месеца си 

купих собствен фотоапарат.” 
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