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Ще си сътрудничим
и с НВУ - В. Търново
Меморандум за сътрудничество подписаха в Свищов ректорът
на Стопанската академия „Димитър А. Ценов” доц. д-р Иван
Марчевски и началникът на Националния военен университет /НВУ/
„Васил Левски” във Велико Търново бригаден
генерал Пламен Богданов. Сътрудничеството между двете висши
училища ще бъде в сферата на научно-изследователската дейност и
обмен на образователни технологии, обявиха на пресконференция
ръководителите на двете висши училища.

РАЗШИРЯВАМЕ ДВУСТРАННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Стопанската академия
„Димитър А. Ценов” разширява контактите и взаимоотношенията си с висши учебни заведения в
Египет. Ректорът на Свищовската академия доц.
д-р Иван Марчевски гостува на университета „Суецки канал” в гр. Исмаилия по покана на своя
колега проф. д-р Мамдух
Мустафа Гораб. Целта на
визитата бе подновяване
на договора за сътрудни-

чество между двете висши училища, чиито взаимоотношения датират
от 1997 г. По време на работна среща със зам.-ректора по учебна дейност
и научни изследвания –
проф. д-р Нахед Мохамед
Мустафа, бяха обсъдени
възможности за възобновяване и активизиране на сътрудничеството
чрез обмен на студенти и
академичен състав, съвместна научноизследова-

телска, публикационна и
проектна дейност.
В рамките на визитата си в Египет ректорът
на Стопанската академия
реализира работни срещи и в две висши учебни
заведения в Кайро. С президента на Висшия институт за специализирани изследвания – проф.
д-р Моксен Ел Батран,
доц. Марчевски обсъди рамките на договор
за двустранно сътрудни-

чество, който предстои
да бъде подписан. Сред
основните дискутирани
въпроси бе обучението
на египетски студенти в
Стопанската академия по
магистърски програми,
свързани със счетоводство и финанси, туризъм,
бизнес информатика. В
Канадския международен колеж в египетската
столица, доц. Марчевски
бе посрещнат от президента на учебното заведение проф. д-р Магди Ел
Кади, а по-късно проведе
работна среща и с декана
на факултета по бизнес
администрация. Домакините проявиха интерес
към организиране на лятно училище за техни студенти в Стопанската академия и отправиха покана към свищовски академични преподаватели за
участие в международна
конференция.
По време на визитата
си в Египет доц. Марчевски бе придружаван от
проф. дин и дпн Карим
Наама – координатор на
Евро-арабския
център
към Стопанската академия.

1400 магистри получиха дипломите си
Близо 1400 икономисти, неикономисти и професионални бакалаври,
обучавали се в редовна и
дистанционна форма по
различните магистърски
програми в Стопанската
академия „Димитър А.
Ценов” получиха своите
дипломи на тържествени церемонии. Приветствия към дипломантите
от името на академичното ръководство поднесоха зам.-ректорите проф.
д-р Марияна Божинова
и доц. д-р Николай Нинов, директорът на центровете за магистърско и
дистанционно обучение
доц. д-р Драгомир Илиев, ръководителите на
съответните магистърски
програми.
Сред гостите на церемониите бяха още зам.ректорът на Донецкия
национален университет
проф. дин Татяна Орехо-

ва и проф. дин Лариса
Шаулска – декан на икономическия факултет в
университета в Донецк,
деканите на факултети в
Стопанската академия,
ръководители на катедри, центрове и звена,
преподаватели. Офици-

алните гости поздравиха
и присъстващите в аулата на академията родители и близки на дипломантите за оказваната
през годините на обучението им помощ и подкрепа.
В рамките на церемо-

ниите, гл.ас. д-р Момчил
Антов – координатор към
Академичния център за
кариерно консултиране
и връзки с обществеността, представи Алумни
асоциацията на Стопанската академия,
(На стр. 2)

юни 2016

Страница 2

Дар за академичната общност

За празника на българската просвета и култура и на славянската
писменост 24 май, Стопанската академия „Димитър А. Ценов” направи публични над 100 000
страници научни публикации. Свищовското висше училище е първото в България, което изцяло дигитализира научните си издания и ги
направи достъпни чрез
виртуалната си библиотека Dlib. Новият портал
на Академията http://
DLib.uni-svishtov.bg, прави свободно достъпна в
интернет към момента
цялата научна продукция, публикувана от Академичното издателство
„Ценов” от 1990 г. насам,
като предстои поетапно
да бъдат дигитализирани и издания от предходни години. Това съобщи на пресконференция
ректорът на Стопанската
академия доц. д-р Иван
Марчевски, който по традиция информира обществеността чрез медиите за реализирани дейности и инициативи. По
думите му, инициативата има две основни цели

– да улесни достъпа и да
направи публични научните издания на Свищовската академия пред
широката общественост,
както и да мотивира автори да публикуват в печатните и електронните издания. Виртуалната
библиотека на Стопанската академия съдържа колекции от успешно
защитени дисертации и
хабилитационни трудове
по 13 акредитирани научни специалности, монографии, студии и статии от библиотека „Образование и наука”, библиотека „Стопански свят”,
междууниверситетското
списание
„Икономика
21”, „Годишник” на Стопанската академия, „Алманах научни изследвания”, „Годишен алманах
научни изследвания на
докторанти”, списанията
„Бизнес управление” и
„Народностопански архив”, доклади от конференции. Три от списанията се издават едновременно (огледално) на
български и на английски език – „Народностопански архив”, което е
първото
академично

икономическо списание
в България и се издава от
1946 г., „Икономика 21”
и „Бизнес управление”. В
другите издания текстовете са публикувани на
езика на автора в оригинал. Виртуалната библиотека към момента дава
свободен и неограничен достъп до над 1800
публикации на автори от
България и чужбина. Системата позволява търсене по ключова дума, индексиране и други опции.
Иновативната инициатива на Стопанската академия ще продължи и с дигитализиране на образователни продукти (електронни курсове, книги,
учебници и учебни пособия), включени в учебното съдържание за обучение в ОКС „бакалавър” и
ОКС „магистър”, информира още ректорът доц.
д-р Иван Марчевски. Виртуалната библиотека Dlib,
която може да бъде ползвана от 24.05.2016 г., е
представена и чрез видеоклип в youtube: https://
youtu.be/1kROUp756jU
или
h t t p s : / / w w w.
y o u t u b e . c o m /
watch?v=1kROUp756jU.

1400 магистри получиха дипломите си
(От стр. 1)
имаща за цел да поддържа „жива връзка” с
бившите възпитаници
на Свищовското висше
училище, които са над

140 000. Дипломантите
получиха информация
за начините на присъединяване и формите за
сътрудничество. По традиция
тържествените

церемонии по дипломирането на магистрите завършиха с ритуално хвърляне на шапките
пред сградата на Ректората.

Национална кръгла маса с
участието на СА „Д. А. Ценов“

Национална кръгла маса на тема „Библиотеките
на бъдещето” се проведе в Свищов, посветена на
160-годишнината на Първото българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856” и 160
години читалищно дело в България. Двудневният
национален форум бе поредната проява, посветена
на юбилейната годишнина, в която участва и Стопанската академия „Димитър А. Ценов”.
В заседателната зала на академичния корпус
„Юг” председателят на Съюза на народните читалище в България Николай Дойнов подчерта, че това
е първата по рода си кръгла маса, в която едновременно участват регионални, читалищни, университетски и училищни библиотеки. Сред участниците
бяха още изпълнителният директор на фондация
„Глобални библиотеки” Спаска Тарандова, зам.-кметът на община Свищов Анелия Димитрова, председателят на ПБНЧ Пламен Александров, представители на Министерството на културата, Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), Съюза на българските писатели.
Приветствие към всички участници отправи зам.ректорът на Стопанската академия доц. д-р Николай
Нинов. „Читалищата и читалищните библиотеки в
България бяха, са и ще бъдат духовните и културни
средища, в олтара на които гори пламъкът на знанието и в които се пазят духовните ценности и идентичност на българския народ. Именно читалищата и
техните библиотеки са моста между миналото, настоящето и бъдещето”, каза доц. Нинов.
Той подчерта ключовата роля на библиотеките в
развитието на съвременното българско общество и
на читалищата, които предоставят най-популярния
достъп на населението до масовата култура. „Безспорно ролята на читалището на местно ниво е найважна. Макар и не така популярно както в близкото
минало, читалището е все още некомпрометирано в
общественото съзнание и е съхранило в голяма степен доверието и уважението на местните хора. Там
то все още пази спомен за възрожденската си роля,
а именно да консолидира и сплотява местните хора
на базата на споделени ценности, традиции и визия
за бъдещето”, каза още зам.-ректорът. Той поздрави
читалищните дейци, библиотекарите и служителите
на Първото българско народно читалище за значимата годишнина и пожела на участниците в кръглата маса здраве, много професионални успехи и достойно заплащане за всеотдайния труд.
Доклад на тема „Читалищните библиотеки – основата на националната библиотечна мрежа” изнесе доц. д-р Венцислав Велев, началник отдел „Регионални дейности” към Министерството на културата. „Мисията и перспективите на библиотеката при
ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856” - Свищов
представиха библиотекарите Веселина Спасова и
Маргарита Колева. Сред дискутираните теми в рамките на форума бяха опазването на дигиталното наследство, електронното представяне на дигитални
ресурси, мениджмънт на библиотеките, професия
„библиотекар”, библиотеките като място за учене
през целия живот, специфика и управление на иновациите в университетските библиотеки.
В работата и дискусиите на кръглата маса участваха директорът и екип на Академичната библиотека „Акад. Н. Михов” при Стопанската академия. След
форума представители на УНИБИТ посетиха академичната библиотека и дискутираха с домакините
проблеми и предизвикателства на университетските
библиотеки.
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Срещи на бивши възпитаници в свищовската Алма матер
Поредица от срещи
отново събра в Стопанската академия приятели
от студентските години.
По традиция през месеците май и юни Свищовското висше училище
посрещна своите бивши
възпитаници, дипломирали се през различни
години. Вълнуващи моменти и приятни изненади очакваха гостите
на всяка крачка в нашата
Алма матер. Много емоционално випускниците
приеха официалното им
посрещане в аулата, за
което им се предостави
възможността да облекат академичните тоги
и шапки, а по време на
самата церемония получаваха приветствия от
представители на ръководството или от свои
любими преподаватели.
Участниците в срещите
получиха и съдействие
от академичния кариерен център за създаване
на алумни клубове към
асоциацията на бившите
възпитаници на Стопанската академия.
За да отпразнуват 35
години от дипломирането си, в Свищовското
висше училище се срещнаха над 100 състуденти от специалностите
„Счетоводна отчетност”,
„Организация на произ-

водството и управление
на промишлеността” и
„Управление и планиране на народното стопанство” от випуск 1981. Развълнувани от посрещането, от създаващата се
атмосфера, от срещата с
приятели от студентските
години и връхлитащите
ги спомени, част от гостите побързаха да заемат
точно любимата си скамейка в аулата, на която
са седяли преди повече
от 35 години. Зам.-ректорът доц. д-р Николай Нинов приветства присъстващите, представи пред
тях актуалната обстановка във висшето учили-

ще и им подари значки
на нашата Алма матер.
Към своите състуденти
се обърна и проф. д-р Борислав Борисов в качеството си на председател
на Общото събрание на
Стопанската академия.
Участниците в срещата създадоха алумни
клуб, който нарекоха „Големите от випуск 1981”.
По този повод те коментираха с представителите на академичното ръководство и на кариерния център възможности
за бъдещо сътрудничество и иницииране на съвместни прояви в полза
на настоящите студенти.

От проведените разговори стана ясно, че дипломантите от 1981 г. са
намерили много успешна реализация по завършената в Стопанската
академия специалност –
сред присъстващите бяха
представители на министерства и общински администрации, директори
на институции, ръководители на частни фирми.
Въпреки престижните си
професии, те показаха,
че са съхранили младежкия си дух и любовта към
Алма матер. Част от присъстващите бяха със семейните си половинки,
с които са се запознали

Традиционна студентска научна сесия в Академията
Студентският
съвет
при Стопанската академия „Димитър А. Ценов”
организира традиционната годишна студентска научна сесия, в която участваха студенти от
различни курсове и специалности в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”.
За първи път тази година
предложените
доклади бяха предварително
подложени на проверка
за оригиналност със системата Turnitin и над 10
от тях отпаднаха.
Представянето
на
участниците беше оценявано от журита, председателствани от деканите на факултетите, в
състава на които бяха

преподаватели от различни катедри и представител на студентите и докторантите. След
кратко изложение по темата, студентите отговаряха на въпроси, поставени от комисията и от
други техни колеги. Всеки участник получи сертификат, който му дава
правото да кандидатства
за европейска стипендия за специални постижения, а за класираните на първите три места
във всяко направление
Първо място в направлението с най-много участници журито от факултет „Финанси” присъди
на Беатрис Любенова
– III к. спец. „Финанси”,

2 м. - Габриела Георгиева
– II к., спец. „Финанси”,
3 м. - Георги Йорданов –
III к., спец. „Финанси”, Антоанета Деянова – III к.,
спец. „Финанси”, Теодора Христова – МП „Финансов мениджмънт”.
В направлението на
факултет „Мениджмънт
и маркетинг” първо място завоюва първокурсникът Цветан Цаков – спец.
„Маркетинг”,
2 м. - Яница Димитрова – II к., спец. „Бизнес
информатика”,
3 м. - Юрий Головин –
еразъм студент от Русия.
Победител в направлението на факултет
„Стопанска отчетност”
е Силвия Дамянова от

магистърска програма
„Счетоводство и одит в
нефинансовите
предприятия”,
2 м. - Захаринка Терзиева – МП „Финансов
анализ и контрол”,
3 м. - Росица Иванова
– I к., спец. „СК“.
На първо място в направлението на факултет
„Производствен и търговски бизнес” се класира Петър Влаев – II к.,
спец. „Икономика на търговията”,
2 м. - Борислав Боев
– МП „Индустриален мениджмънт”,
3 м. - Грета Постомпирова – МП „Мениджмънт на търговската
дейност”.

именно на студентските
скамейки в Свищов. След
церемонията в аулата,
гостите посетиха академичния музей, където
имаха възможност да се
докоснат до лични вещи
на дарителя Димитър
Ценов и да научат много интересни и малко известни факти около неговата история. От името на випуск 1981 беше
поднесен венец пред паметника на Дарителя.
Официалната част на
срещата приключи с фотосесия пред сградата
на Ректората, където бе
изпълнен ритуалът по
хвърляне на академичните шапки. Младежкия
си дух випускниците от
1981 г. демонстрираха и
на тържествената вечеря в „Корпус Юг“. Пренасяйки се през своите спомени назад във времето
под звуците на евъргрийни от студентските им
години, участниците си
дадоха сметка, че днес
казват повече „аз“ отколкото „ние“, но често с
умиление си спомнят за
нещата, които са правили заедно, когато са били
млади. „На нашата възраст имаме повече приятели, но най-верните ни
останаха тези от студентските години в Свищов”,
коментираха гостите.
Уважаеми кандидатмагистри,
На 28, 29 и 30 юни
2016 г. от 08:00 часа до
17:00 часа във фоайето
на Факултетския корпус
на Стопанската академия „Димитър А. Ценов”
ще се състоят „Информационни дни на ОКС
„Магистър“, в рамките,
на които ще се промотира портфолиото от
предлагани магистърски програми. По време
на инициативата ще
имате възможност да
се информирате относно съдържанието, технологията и алгоритъма на магистърското
обучение в Стопанската
академия „Димитър А.
Ценов” непосредствено
от представители на
обучаващите катедри.

юни 2016
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Усъвършенстваме обучението по търговия и туризъм

В кръглата маса взеха участие обучаваните
от катедрата студенти от
специалностите „Икономика на търговията” и
„Икономика на туризма”
в ОКС „бакалавър” и от
магистърските програми
„Мениджмънт на търговската дейност”, „Търговско посредничество
и инвестиционно банкиране” и „Икономика
и мениджмънт на туризма”, докторанти и преподаватели към катедрата. Водещият на научния
форум доц. д-р Симеонка Петрова поясни, че
част от измеримите резултати от проекта се изразяват в модернизира-

не на материалната база
и създаване на по-добри
възможности за прилагане на съвременни информационно-комуникационни технологии в
процеса на подготовка
и обучение на студенти
в трите образователни
степени.
В приветствието си
към проектния екип и
участниците във форума
проф. Богданова подчерта ползите за студентите от реализирането
на проекта, който е част
от цялостната програма
на ИНИ и ще приключи в края на годината.
В рамките на кръглата
маса бяха презентирани

трите основни научни
оси в проекта. Предпоставки и основни направления на използване на
информационно-комуникационните
технологии в обучението по
търговия представи ас.
Пламен Кънев. Предизвикателствата пред приложимостта на информационно-комуникационните технологии в
обучението по туризъм
коментира гл. ас. д-р
Любка Илиева. Дидактически възможности на
информационно-комуникационните технологии за подобряване на
подготовката и обучението на докторанти пре-

Включихме се в „Да изчистим България заедно“
Убедени, че чистотата
и опазването на околната среда е лична грижа и
отговорност на всеки, студенти, преподаватели и
служители от Стопанската академия „Димитър А.
Ценов” за пореден път се
включиха в кампанията
„Да изчистим България
заедно”. Стартът бе даден
пред сградата на Ректората, където доброволците
получиха ръкавици и чували, и се разпределиха
по екипи за различните
райони за почистване.
Въпреки, че кампанията съвпадна с изпитната
сесия на студентите, младите хора бяха достатъчно мотивирани и тези,
които нямаха изпити, за
кратко време се орга-

низираха – коментираха представители на Студентския съвет. Част от
преподавателите и служителите бяха със своите
деца и внуци, на които дадоха личен пример и осигуриха забавен ден сред
природата. Около 40 ен-

тусиасти изчистиха близо
10 000 кв.м. в района на
Ректората, факултетния
корпус, 1-ви и 2-ри блок
от студентските общежития. Събраните десетки
чували с отпадъци бяха
извозени по организиран
от Общината график.

зентира гл. ас. д-р Венцислав Перков.
Авторовите обобщения акцентираха върху
потребността от усъвършенстване и модернизиране на материалната база, компютърно,
програмно и информационно обезпечаване на
учебния процес, както и
осигуряването на достъп
до информационно-образователните ресурси,
разширяващи теоретичното и практическото познание на търговската и
туристическата теория
и практика. В дискусионната част на форума
проф. Богданова изрази удовлетвореност от
систематизираните възможности за прилагане
на информационно-комуникационните технологии в сферата на образованието. Тя запозна
аудиторията с мероприятията на академичното ръководство в посока
усъвършенстване и разширяване на възможностите за дисеминиране на научните резултати. Директорът на ИНИ
апелира младите изследователи да проявяват
своя стремеж и творческа активност, и да оповестяват научните си постижения в E-Library.ru,
Google Scholar, RePЕc и
др.

Удостоиха СА
с плакет
Паметен знак „160
години
читалищно
дело” връчи председателят на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856” – Свищов на
ректора на Стопанската академия по повод
честването на кръглата годишнина на свищовското читалище и
на читалищното дело
в България. Доц. д-р
Иван Марчевски бе
сред официалните гости на тържествената
проява по повод годишнината и поднесе
поздравителен адрес
от името на академичната общност към читалищните деятели.

Участвахме в
„Застраховател
на годината“

Представителите на СА
„Димитър А. Ценов“ – Свищов и на катедра „Застраховане и социално дело“
доц. д-р Николай Нинов
- зам. ректор и доц. д-р
Румен Ерусалимов - ръководител на катедра „ЗСД“,
получиха официална покана и присъстваха на поредното девето годишно
издание на наградите „Застраховател на годината.
Пенсионноосигурително
дружество на годината. Застрахователен брокер на
годината“ за 2015 година.
Събитието привлече застрахователния и финансовия елит, представители
на правителството, на Комисията за финансов надзор, на академичната общност, експерти в страната.
На тържествената церемония, състояла се на
17 май 2016 г. при огромен интерес, в препълнената зала “София” на х-л
“Маринела”, бяха отличени за своите постижения
браншовите компании в
застраховането и пенсионното осигуряване, а за
пръв път се включиха и
застрахователните брокери. Организатори на събитието са Асоциацията
на българските застрахователи (АБЗ), Българската
асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация „Проф. д-р Велеслав
Гаврийски” и ВУЗФ. Класацията се изготвя на базата
на финансови показатели,
като се отчитат спецификите в отделните сектори.
Сред основните критерии
в категориите са пазарен
дял, технически резултат,
изплатени обезщетения,
нетен премиен приход, коефициент на платежоспособност.
В хода на събитието
свищовските представители проведоха неформални, но планувани срещи с
председателя на попечителския съвет на фондация
„Гаврийски“ – Светослав
Гаврийски, с председателя на фондацията проф. Н.
Павлов и с ръководството
на ВУЗФ в лицето на Ректора – проф. Григорий Вазов .
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