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В края на месец април 2008 година, морската ни столица, гр. Варна, беше
домакин на 41-вата среща, 7-мия конгрес и първите олимпийски игри на Европейската
Дентална Студентска Асоциация (EDSA). Организатор на събитито бе Българска
Студентска Стоматологична Научна Асоциация (БССНА) и се проведе под
патронажа на президента на Репулика България, г-н Георги Първанов.
Организационният комитет определи за място на събитито Медицинския факултет
към Медицински Университет в гр.Варна.
В периода 21 – 27 април над 150 студента от различни страни от цяла
Европа, сред които Румъния, Сърбия, Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина,
Швеция, Франция, Холандия, Ирландия, Уелс, Испания и др., акустираха в града
край Черно море. Първите два дни (22 – 23.04.2008 г.) се състоя редовната среща на
делегатите на асоциацията. В четири сесии бяха дебатирани основни въпроси за
бъдещата дейност и развитието на организацията, за нейните цели и приоритети.
На 24-ти април се проведоха първите в историята на EDSA олимпийски
игри. Наред с традиционните спортове: футбол, стрийтбол, волейбол, домакините
бяха подготвили и малка изненада за своите колеги. Чрез жребий бе определено,
кой делегат, в какъв спорт ще се състезава. За някои това беше утбол - малко
позната игра (смесица между крикет и голф, играе се с причудливи стикове във
формата на бутилка), която предизвика огромен интерес. Към края на деня, голяма
част от делегатите се разхождаха със стик в ръка на специално подготвените за
събитието игрища на тревните площи в морската градина и на плажа. Заелите
призовите места бяха наградени на специална церемония в панорамен ресторант
„Черно море”, над светлините на града.
В навечерието на Великден се проведе и 7- мия научен конгрес на EDSA на
тема “Oral health, oral pathology, oral treatment – modern aspects and development”.
Лектори бяха видни специалисти от България в лицето на доц. Каменова – ФДМСофия, проф. Владимиров – Декан на ФДМ–Пловдив и д-р Стаматова – ФДМПловдив, доц. Свещаров – Декан на ФДМ–Варна, както и техните колеги: доц.
Вучинич – Сърбия, доц. Гита – Румъния, д-р Цьогас – Гърция. Първият от двата
конгресни дни бе посветен на родните лектори, а вторият - на балканските им
колеги. Изнесени на високо ниво и засягащи модерните аспекти и методи в
денталната медицина, лекциите предизвикаха огромен интерес сред
присъстващите.
По време на конгреса бяха представени и студентски научни разработки във
вербални и постерни сесии, а научното жури с членове проф. Угринов и доц.
Попова от ФДМ - София, награди най-добрите от тях.
Разбира се, не всичко бе само лекции и дебати!
По традиция се проведе EuroVision Night – своеобразно караоке състезание
между делегатите от различните държави. Европейските ни гости имаха
възможността да посетят историческия музей в гр.Варна, където е изложено едно

от най-старите златни съкровища. Организационият комитет от студентите от
ФДМ-София предложи на своите гости една незабравима традиционна българска
вечер с невероятни ястия и още по-запомняща се фолклорна програма, а за това
свидетелства фактът, че в края на вечерта всички студенти независимо, от коя
страна идват, играха право хоро. Въпреки натоварената програма, някои от
европейските ни гости имаха шанса да посетят плажа в Златни пясъци. Постконгрес турът даде възможност да бъде посетен варненският делфинариум и да се
наблюдава уникалната програма.
След огромния труд, положен от организациония комитет от БССНА,
цялото събитие се проведе на високо ниво и всички ние се гордеем с този факт. Зад
нас останаха много изхабени нерви и безсънни нощи, но успяхме да запазим и
много приятни емоции и полезни познания, незабравими спомени и скъпи
приятелства.
С нетърпение очаквахме следващата среща на EDSA в началото на месец
септември в Загреб, Хърватска!
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