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“Оучителей Болгарских и
всех славянских народов...”
Първи сведения за тържествено
отбелязване празника на Светите
братя Кирил и Методий (11 май от
1916 година - 24 май) намираме в
Календара (“Месецословъ”) на
панагюреца Велко Королеев, отпечатан в Цариград на 16.Х�����������
II���������
.1852 година: ”Месец май, ден 11. В тойже
ден творим памят отец наших Методиа и Константина, нареченаго
Кирила, Еп. Моравских, оучителей
Болгарских и всех славянских
народов, които са измислили
славяно-болгарских буквах и се
потрудили, че превели свещеното
писание от греческого язика на
нашего славяно-болгарского”. От
1853 година в Панагюрище денят
на светите братя се празнувал
като училищен празник.
“Цариградски вестник” от 18
май 1857 година отбелязва, че на 11
май в българската църква ”Свети
Стефан” се празнува паметта на
българските просветители Светите братя Кирил и Методий и Св.
Иван Рилски.
1858 година, Ески Заара (Стара
Загора) :”... в двете главни училища беше тържествено чествуван
годишния празник на българските
просветители светите отци Кирил
и Методий. Този тържествен народен празник става за пръв път
в града ни и дано да следва всяка
година и по всички български гра-

дове”. (“Цариградски вестник”,14
май 1858 година.)
През следващата година( 1859)
11 май тържествено се чества в
Пловдив. Учителят в петокласното българско училище Йоаким
Груев произнася слово за двамата
Светци и тяхното дело. Тържества
са станали още в Свищов, Русе,
София, Сопот и в други градове
и по-големи села. Оттогава този
ден става празник на училищата и
читалищата. Особено популярен и
тържествен става празникът след
като Стоян Михайловски създава ”всеучилищния химн”: ”Върви
народе възродени/ към светла
бъднина върви,/С книжовността,
таз сила нова,/ Съдбините си поднови!/ (Първият печатан текст на
химна е в списание “Мисъл”, год.1,
кн.9 и 10 от юни 1892 година).
Създателят на най-българското
културно дело - старобългарската
азбука /”глаголица”/ и църковнославянската писменост - Св.
Константин-Кирил и неговият
брат съратник и продължител на
великото дело Св. Методий, са
българи, родът им е от българските придворни кръгове (вероятно
при хан Кардам). Сътвореното от
тях е предназначено за България.
Създаването на азбуката и превеждането на Светите християнски книги е в удивителен синхрон

с последващото покръстване на
населението в пределите на България по времето на княз Борис
I��������������������������������
. Поставя се началото на българската и славянската православна
цивилизация, което е събитие със
световен ръст.
Затова нека и днес приемем
дълголетната история и традиции
на празника 24 май.
На този ден всички българи получаваме правото да бъдем и ние
отговорни учители и творци. За
да не забравяме, че българските
букви и словото са спасили националния ни дух. Нека не само в този
ден носим в себе си вълнението,
че това е време за уважение към
създателите на нашите АЗ, БУКИ,
ВЕДИ, но и памет за благородните
битки, които са утвърдили родните
буквени чудеса.
Така винаги ще усещаме щастието, че точно тук, на българска
земя е избликна ло това златоструйно дело, чрез преславската и охридската школа, чрез обучението на поколения млади хора
да четат и пишат, чрез приемането
на родната азбука от неизброими
люде и други нации.
А за нас, днешните българи, остава да бъдем продължение на светото дело на братята Кирил и Методий със своята духовна съдба.
Проф. Радко В. Радков

AБВ

Тържество на
българската духовност
Доц. д-р Величко АДАМОВ,
ректор на СА "Д. А. Ценов"
Уважаема академична общност,
Повече от 200 години българският народ празнува 24
май. Това е празникът на тържествуващата българска
духовност, подарила на света драгоценна азбука, съставена от буквите на хуманизма и грижата за бъдещите
поколения. Това е денят на славянската писменост и
култура. Ден на най-сияйното тържество за българите,
което диша с животворния дъх на народната душа. Денсветиня, украсена с майските цветя на народната признателност и гордост, че България е майка на славянската културна мощ. Ден на нашата памет, тачеща Светите
братя Кирил и Методий и тяхното дело на сътворители
на славянската писменост и книжовност върху темелите
на живия народен говор.
Двамата равноапостоли не само са изваяли родните
букви, но и са повели рода българо-славянски по стъпалата на просветата, науката и културата. Те са обогатили народа и с пътеводните християнски ценности. Дали
са ни свободата да бъдем силни с вярата и и силата на
творческото съзидание. Днес 24-ти май е олицетворение
на градивното, на утрешното, на човечното...
В научното пространство на СА „Димитър А. Ценов”
24-ти май е празник осезателен, значим и непреходен.
Академичната ни обител е носител на възрожденското
начало и културните традиции, изплели люлката на просветата и културния възход. Тук е издигната духовната
крепост на науката и националното ни самосъзнание.
Тук е и прозрението на първоучителя Константин КирилФилософ за култура и просвета, прелели в богатството
на родното слово.
Пожелавам на всички деятели на просветата, културата и науката - да бъде безспирен устрема ни към висините
на духовността и прогреса.
Честит празник!

Ежегодна мартенска международна научно-методическа конференция в Москва
От 31 март до 2 април
във Финансовата академия при Правителството
на Руската федерация,
Москва, се състоя международна научно-методическа конференция
на тема: ”Повишаване
конкурентоспособността
на професионалното финансово-икономическо
образование в Русия”. В
този ежегоден мартенски
форум се включиха 680
участници, сред които
имаше представители на
Министерството на финансите на Русия, Руското
министерство на образованието, преподаватели
от полски университети
и други. По време на конференцията се дискутираха проблеми, свързани
с приема на студентите
в техните страни, с дистанционното обучение и
обучението като цяло.
От българска страна
на престижното научно
събитие присъстваха ректорът на СА ”Димитър А.
Ценов” - доц. д-р Величко
Адамов и зам.-ректорът
”Научни изследвания и
международно сътрудничество”, доц. д-р Агоп
Саркисян.
С изключителен интерес бе изслушан докладът на рек тора на СА,
доц. д-р Величко Адамов,

на тема: ”Осигуряване на
научните изследвания
и трансфера на знания
в областта на финансо-

това, че за всички институции на висшето образование, с финансовоикономически профил,

за оценка. Тези критерии могат да имат своята
академична, но и своята
пазарна ориентация. По-

Автор на снимката: Александр Камшуков
Подписване на Договора за сътрудничество между Финансовата академия при
Правителството на РФ и СА ”Димитър А. Ценов”, Свищов
во-икономическото образование в степен “Магистър” чрез Център за
дистанционно обучение
и изследвания - опитът на
България”. Докладът бе
придружен и с подробна
мултимедийна презентация по засегнатата тема.
В своята разработка
доц. Адамов наблегна на

въпросът за качеството
днес е особено актуален
и представя нашия отговор и противодействие
на глобалната финансова криза. В доклада бе
подчертано, че дебатът
за качеството на висшето
икономическо образование неминуемо засяга и
въпроса за критериите

нататък в доклада си доц.
д-р В. Адамов акцентува
върху очаквания ефект от
системата за гарантиране
на качеството, а именно системата да стимулира
всеки да се стреми към
качество. Резултатите ще
се обвържат с управлението: звената, осигуряващи
по-високо качество да по-

лучават по-висок бюджет
и обратното.
Затова подобна система, съчетана с императивите на Болонската
дек ларация, означава
осигуряване на условия
за реализация на една от
водещите цели пред българските студенти - конвертируемост на дипломите. В разработката на
доц. Адамов бе посочено
още и че постигането на
конвертируемост може
да се реализира само и
единствено върху основата на закона, зачитането на индивидуалните
качества на преподавателите, студентите и служителите. Именно на тази
основа се формулира и
основната теза на доклада - чрез развитието
на нови изследователски
компетенции, педагогически технологии, техника,
форма, организация и
методи за управление, да
се усъвършенства организационно-функционалното единство между преподаването (дейността
на обучаващия), ученето
(дейността на обучаемия)
и изследванията (дейността на докторанта/
пост-докторанта), в полза
на формирането на нови
знания, умения, навици
и начини за осъществя-

ване на финансово-икономическото познание в
рамките на интегриран
научен център - Център за
дистанционно обучение и
изследвания.
В доклада на доц. Адамов намериха място и
двете основни тенденции,
които се очертават при
началното проучване и
проектиране на процесите по внедряване на технологии за провеждане и
управление на обучение,
посредс т вом разви та
електронизация. Едната
тенденция е свързана с
наблягане върху методологията на изграждане,
провеждане, обслужване
и управление на процесите, законова и нормативна рамка, методики,
целева група, за дачи,
мотивация, планиране,
съдържателност, оценяване, стандартизираност
и други. Основното в другата тенденция е приоритетно акцентиране на
въвеждането на нови информационни технологии
в процеса на обучение,
а именно - планиране на
развитието на хардуер,
софтуер, информационни
стандарти, поддръжки,
специализирани звена и
работни групи, ресурсна и
финансова обезпеченост
и други.
На 3 стр.
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Професионално ориентиране и кариерно консултиране на Залог за добра бъдеща
регистрираните студенти в Центъра за кариерно развитие професионална кариера
Центърът за кариерно
развитие към СА “Димитър А. Ценов” – Свищов е
създаден през 2005 г. по
проект “Пазар на труда”
на Американската аген-

въпроси и проблеми. Цен����
търът за кариерно развитие отразява чрез своите
информационни канали
и множество обявени в
страната конкурси за сти-

ц ия за меж д у нар од но
развитие(�������������
USAID��������
) с подкрепата на академичното ръководство. Той се
нарежда сред първите 11
университетски кариерни центрове в България.
Основната цел на това
звено се изразява в подпомагане на връ зк и те
между бизнеса и образованието. Ст удентите
могат да ползват постъпващата информация за
свободни работни и стажантски места, като се
регистрират в Цент ъра
или посещават сайта www.
uni-svishtov.bg/cc/. Интерес
представляват организираните срещи, презентации, дискусии и лекции с
представители на практиката, на които студентите
могат да поставят своите

пендии, за есета, покани
за обучения, семинари
и дискусионни форуми,
които са полезни за академичната общност.
Най-мащабното събитие в рамките на академичната година е организирането и провеждането на Национа лен
форум “Кариери”, който
се проведе традиционно
и тази година на 25 март.
Ползите за ст удентите
от това мероприятие са
безспорни и значими,
защото тогава получават
възможност да проведат
реални интервюта за стаж
и работа с потенциални
работодатели.
През м. юни 2 0 0 8 г.
стартира проект “Стажът
– първа стъпка в професията. Методика за провеж-

дане на ефективни стажове”, разработен от доц.
д-р Красимир Шишманов,
доц. д-р Теодора Георгиева, ст. ас. д-р Радосвета
Кръстева-Христова, ст.
ас. д-р Румяна Маринова,
Милка Монова - проектен
екип от СА “Д. А. Ценов”
съвместно с Центъра за
кариерно развитие. Проектът е разработен и се
реализира в рамките на
схема за безвъзмездна
финансова помощ от Европейския социален фонд
по Оперативна програма
“Развитие на човешките
ресурси”. Целите на проекта се изразяват в предоставяне на качествена
професионална подготовка в реални работни условия за студенти от СА “Д.
А. Ценов” и изграждане
на стабилни партньорски
отношения между образователната институция и
бизнеса. За целта са привлечени седем организации-партньори: “ЕВРОПА
ТРИКО” АД – Севлиево,
”БУЛСОР ГРУ П”ООД –
Сопот, “СВИЛОЦЕЛ” ЕАД
– Свищов, ”ФАВО”А Д –
Свищов, “ТРАНС”ООД –
Плевен, ЕТ “Мая ПетроваИНТЕРТУРС” – В. Търново
и ЕТ “МЕРКУРИЙ-ГИНКА
ПЪРВАНОВА” – Свищов.
Дейностите по проекта се реализират чрез
разработване на методика за провеждане на
студентски стажове в организациите-партньори,
организация на обучение
и наставничество, провеждане на предварително обучение на място и
провеждане на стажовете
в организациите -партньори чрез включване на
стажантите и наблюдаващия преподавател по

подходящ начин в трудовата среда. В рамките на
проекта се реализираха
ст удентски прак тики в
организациите-партньори на 60 студенти. Продължителността на всяка
прак тика е 45 работни
дни. Приключването на
студентски стаж по проекта се удостоверява със
сертификат.
В Центъра за кариерно развитие студентите
могат да получат квалифицирана помощ за изготвяне на автобиография и мотивационно писмо, както
и съвети за явяване на
интервю от квалифициран
специалист. В края на м.
май 2009 г. предстои получаването на �����������
международно признат сертификат,
валиден 5 години, издаван
от Center for Credentialing
and�����������������������
����������������������
Education�������������
- ����������
USA�������
������
за кариерно консултиране на
директора на Центъра ст.
ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова. Това дава
възможност да се оказват
услуги в областта на професионалното ориентиране и кариерното консултиране на регистрираните в
Центъра студенти.
Особен успех за Центъра е подпомагането на
студенти от Академията,
отгледани в детски домове или сираци, с информация и оформяне на документи за кандидатстване
за стипендията “Готови за
успех”. От общо за страната 60 стипендии през учебната 2007/2008 г. 16 са на
свищовски възпитаници,
а през учебната 2008/2009
г. техният брой е 11.
Ст. ас. д-р Радосвета
Кръстева-Христова,
Директор ЦКР

Втори форум за студентски стаж и кариери
В дните преди официалното провеж дане на
Второто поред издание
на ежегодния форум за
студентски стаж и кариера ”Кариери 2009 - Добра
кариера - Добър живот”,
неговите организатори
Джобтайгър, Министерството на държавната
администрация и административната реформа
и ЦКР, в лицето на доц.
д-р Красимир Шишманов
- ръководител на ЦКР в СА
"Д. А. Ценов", проведоха
предварителни срещи със
студентите от Стопанска
академия. Тази инициатива даде възможност на
младите хора да получат
полезни съвети за по-добро представяне – препоръки при съставянето на
автобиография и мотивационно писмо, съвети за
поведение по време на
интервю, информация за
предлаганите позиции по
време на форума.
Официално събитието
“Кариери 2009” беше открито на 25 март в клуб
”Салве” в СА ”Димитър
А.Ценов”. Гости на форума
бяха Светлозар Петров,
изпълнителен директор на
Джобтайгър, доц. Любен

Краев, зам.–рек тор на
А ка демия та и Пламен

дения. ”Ние сме убедени,
че с нашите млади хора

ват 15 фирми, сред които
са “Мобилтел”, “Нестле” и

Александров, зам.-кмет
на Община Свищов.
В приветственото си
слово доц. д- р Любен
Краев обяви, че Дните
на кариерите са чудесен
повод нашите студенти
да направят един първи
контакт с бизнеса и представителите на фирми,
корпорации, застрахователни компании и учреж-

бизнесът ще получи едно
достойно попълнение. В
него нашите студенти ще
намерят солидна професионална реализация и
израстване в кариерата”,
подчерта доц.Краев.
Тази година Кариерните дни се провеждат в 9
града, като Свищов е един
от тях. Сега във второто им
свищовско издание участ-

“Данон”,”Алианц”,”Фаво”
АД, “Транс” ООД-Плевен,
”Булсор Груп”- София и
други.
Отделът за подбор на
персонала на Джобтайгър
отново участва със свой
щанд не само в Свищов,
но и в останалите градове-домакини на форума.
АЛМА МАТЕР

Интервю с г-н Светлозар Петров,
изпълнителен директор на Джобтайгър
- Къде се организират
Дните на кариерата и кой
ги инициира?
- Тези специално организирани срещи на бизнеса със студентите, с цел намиране работа или
стаж, се организират по градове
и покриват най-големите академични центрове. В тях традиционно участват водещи български
и международни компании и
структури на държавната администрация. Техни организатори
са Job Tiger.bg и Министерството на държавната администрация и административната реформа.
Генерален спонсор е Несле България АД.
- Каква е основната цел на този форум?
- Тъй като форум ”Кариери” са най-големите в България дни на
кариерата, целта е многопосочна. Преди всичко - да се срещат
работодателите с младите хора и да се обсъждат възможности
за евентуална работа и стажове. Това е и чудесна възможност
студентите да “сверят своите часовници” с изискванията на
съвременните работодатели, да осъществят на живо първите
си срещи с тях, да се ориентират към правилното си професионално насочване, да реализират първата си среща и първото си
интервю с работодател в неформална обстановка.
- Има ли нещо по-различно през тази година в Кариери 2009?
- Хубавото е, че през настоящата 2009 година има много
реални работни и стажантски места. Дори предлаганите сега
работни места са повече. Има интерес от фирмите, които сега
участват, а това е възможност за евентуално назначаване на
младите хора. За студентите от 3 курс е все още рано за работа, но пък лятните стажове ще им помогнат да се опознаят със
съответните фирми.
- Вашите впечатления от Стопанска академия, Свищов?
- Безспорно е, че Вашата Стопанска академия подготвя отлични специалисти, което предизвиква интереса на фирмите.
Всеизвестно е, че това висше икономическо училище е един
университет с традиции и качествено съвременно обучение. Пожелавам на вашите студенти да се развиват все така устремно
и успешно, което е сигурен залог за една добра професионална
кариера в бъдеще.
АЛМА МАТЕР

Акценти в броя

На 25 март т.г. в клуб ”Салве” в СА ”Димитър А.Ценов” беше
открито официално събитието “Кариери 2009”. Гости на форума
бяха Светлозар Петров, изпълнителен директор на Джобтайгър, доц.Любен Краев, зам.–ректор на Академията и Пламен
Александров, зам.- кмет на Община Свищов.
***
Комисарят за защитата на потребителите Меглена Кунева
изнесе публична лекция на тема: ”Европейският съюз - сила за
промяна” пред академичната общност. Срещата се състоя на 27
март 2009 година в Аулата на СА ”Димитър А. Ценов” .
***
От 31 март до 2 април във Финансова академия при Правителството на Руската федерация, Москва, се състоя международна научно-методическа конференция на тема: ”Повишаване
конкурентоспособността на професионалното финансовоикономическо образование в Русия”. От българска страна
на престижното научно събитие присъстваха ректорът на СА
”Димитър А. Ценов” - доц. д-р Величко Адамов и зам.-ректорът
доц. д-р Агоп Саркисян.
***
Четиринадесет-членна научна делегация от Академията
участва в Третата египетско-българска конференция: “Перспективи за сътрудничество между АР Египет и България” (05-06
април, град Исмайлия, АР Египет). Международната проява бе
организирана от Университет „Суецки канал”, СА “Димитър А.
Ценов” и ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”.
***
По покана на академичното ръководство на 8 април Н.Пр.
Етиен дьо Понсен гостува на СА ”Димитър А. Ценов”. Тук той се
срещна и осъществи разговор с ректора на Академията доц.
д-р Величко Адамов, след което в аудитория 10 изнесе пред
академичната общност лекция на тема ” тема „Къде се намира
сега Европейският съюз?”.
***
на 8 април в кампус ”Юг” на Стопанската академия се проведе регионална конференция на тема ”Правата на гражданите,
доброто управление и местната власт”, представена от омбудсмана на Република България Гиньо Ганев. Във форума участваха също и ректорът на СА ”Димитър А. Ценов” доц.д-р Величко
Адамов и кметът на община Свищов г-н Станислав Благов.
***
В първата половина на месец април 2009 година в Стопанска
академия бяха връчени дипломите на ОКС ”Магистър”, дистанционно обучение в многобройни магистърски програми. Абсолвентите получиха своите дипломи на специални тържествени
церемонии в Академията на 4, 5, 11 и 12 април 2009 година.
***
Тази година Стопанска академия е домакин на Третата национална конференция с международно участие по електронно
обучение във висшето образование. Престижният форум се
състоя в рамките на три дни – от 15 до 17 май 2009 година в Корпус “Юг” на Академията. Организатори са Национален център
за дистанционно обучение, СA “Димитър А. Ценов”-Свищов, СУ
”Св.Климент Охридски”, УНСС, МОН и други.
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Трета египетско-българска Комисар меглена кунева : Посланикът на република
Най-хубавият дар Франция изнесе лекция
научна конференция
Четиринадесет-членна научна делегация от Академията участва в Третата
египетско - българска конференция:
“Перспективи за сътрудничество между
АР Египет и България” (05-06 април, град
Исмайлия, АР Египет). Международната
проява бе организирана от Университет
„Суецки канал”, СА “Димитър А. Ценов”
и ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”.
На откриването на конференцията
на официалната трибуна заеха места
ректорът на университета - домакин
проф. Мохамед Зогби, председателят
на настоятелството на Университета в
Синай д-р Хасан Ратеб, посланикът на
Република България в Египет Н.Пр. Иван
Гайтанджиев, зам.-ректорът на Акаде-

Н. Пр. посланик Иван Гайтанджиев,
зам.-ректорът на Стопанска академия
доц. Андрей Захариев и зам.-ректорът
на ВТУ доц. Стела Дерменджиева. От
името на Академията и нейния ректор
доц. В. Адамов на Университет „Суецки
канал” бе подарена картина с пейзаж
от Свищов с река Дунав.
На форума беше обсъдено съвременното решаване на някои икономически проблеми, сътрудничеството в
областта на обучението на студенти и
докторанти, обменът на преподаватели,
съвместните публикации. Бяха изнесени доклади от египетска и от българска
страна. Всички докладчици получиха
официални сертификати за участие в

мията и ръководител на свищовската
делегация доц. д-р Андрей Захариев,
проф. д-р ик.н. Атанас Дамянов, основател на българо-египетските контакти
по линия на университетското сътрудничество, зам.–ректорът на ВТУ доц.
д-р Стела Дерменджиева и бившият
зам.-министър на външните работи
на АР Египет г-жа Мей Абу ал Дахаб
(доктор хонорис кауза на Академията
и почетен гражданин на Свищов). Конференцията бе открита с приветствие
от проф. Зогби. Поздравителни слова
изнесоха д-р Суат Омран - българска
възпитаничка и деканът на факултета по
„Хотелиерство” д-р Карим. От българска
страна с поздравления се обърнаха

конференцията.
На заключителната пленарна сесия
се постигна съгласие за продължаване развитието на отношенията между
Университета в Исмайлия и Стопанска
академия „Д.А.Ценов”. В рамките на
научния форум Н.Пр. посланик Гайтанджиев подчерта важността на международните научни инициативи на СА
„Д.А.Ценов”, с оглед на преговорите за
ежегодни доставки на 1 млрд. куб. метра
газ за нашата страна от АР Египет.
Българските учени имаха възможност
да посетят филиалите на университетадомакин в Порт Саид и в Ал Ариш, както
и новия частен университет „Синай”.
АЛМА МАТЕР

са младите хора... в Стопанска академия

Комисарят за защитата на потребителите Меглена Кунева изнесе публична лекция
на тема: ”Европейският съюз - сила за промяна” пред академичната общност.
Срещата се състоя на 27 март 2009 година в Аулата на СА ”Димитър А.Ценов” и на
нея присъстваха председателят на Общинския съвет Милен Манолов, секретарят на
общината Върбинка Конова, академични
преподаватели и студенти.
Зам.-ректорът доц. д-р Андрей Захариев
откри срещата, като запозна присъстващите с впечатляващата биография на първия
български европейски комисар.
Г-жа Кунева е завършила право в СУ”
Св.Климент Охридски” през 1981 година. Защитила е докторска дисертация в областта
на екологичното право. Известно време работи като журналист в БНР. От 1991 до 2001
година работи в Министерския съвет на
длъжности от правен експерт до директор
на международната дирекция. Г-жа Меглена
Кунева започва мандата си в Европейската
комисия (ЕК), който продължава от 1 януари
2007 г. до 31 октомври 2009 г. Ресорът, който
й е определен, е защита на потребителите.
Тя е носител на множество отличия, сред
които: Орден за граждански заслуги на
Кралство Испания (2002), Орден на Почетния легион на република Франция(2004),
Орден на звездата на италианската солидарност на Република Италия (2005) и други.
Омъжена, майка на един син.
На 4 стр.

Посланикът на Република
Франция в България Н.Пр.
Етиен дьо Понсен бе на официална визита в Свищов, по
покана на кмета на общината г-н Станислав Благов.
Посещението на почетния
гост, което се осъществи на
8 април, т.г., бе част от организираните първи Ронсарови дни.
Тези празници са посветени на прочутия ренесансов
поет Пиер дьо Ронсар, за
когото научни изследвания
сочат, че е свързан с България
и със Свищов. По време на
срещата си с кмета на община
Свищов, френският посланик
изказа своята радост от тази
тясна връзка между България
и Франция, както и надеждата
си Ронсаровият фестивал да
се превърне в една годишна
традиционна среща. Той изрази мнение, че Свищов като
студентски град има голям
културен потенциал.
По покана на академич-

ното ръководство същия ден
Н.Пр. Етиен дьо Понсен гостува и на СА ”Димитър А.
Ценов”. Тук той се срещна и
осъществи разговор с ректора на Академията доц. д-р
Величко Адамов.
По-късно в ауд. 10 на СА
- „Акад. Ив.Стефанов”, пред
представители на академичното ръководство, преподаватели и студенти, в присъствието на кмета и зам.-кмета на
община Свищов, френският
посланик изнесе лекция на
тема „Къде се намира сега
Европейският съюз?”. Срещата откри зам.-ректорът на СА
доц. д-р Агоп Саркисян.
Още с встъпителните си
думи френският посланик
изяви желанието си да сподели своите идеи с аудиторията
и да й представи развитието
и същността на Евросъюза.
Като първа точка той посочи
географското разширяване
на Европейския съюз.
На 6 стр.

Омбудсманът Гиньо Ганев :

Справедливостта е душата
на добрата администрация...

В кампус ”Юг” на Стопанската академия се
проведе регионална
конференция на тема
”Правата на граждани-

манталитет, к улт ура и
отношения на местната
власт и гражданите. По
отношение на втория аспект, свързан с правото

те, доброто управление
и местната власт”, представена от омбудсмана
на Република България
Гиньо Ганев. Срещата се
състоя на 8 април т.г. и на
нея взеха участие представители на местните
власти от Асоциацията
на дунавските общини
”Дунав”, председатели
на общински съвети, кметове на населени места,
административни служители и представители на
неправителствени организации в Свищов. Във
форума участваха също
и ректорът на СА ”Димитър А. Ценов” доц. д-р
Величко Адамов и кметът
на община Свищов г-н
Станислав Благов.
Г-н Гиньо Ганев подчерта двата много важни
аспекта на доброто управление - децентрализацията на властта и правото
на всеки гражданин да
има добро управление.
Той изтъкна необходимост та от ак тивното
участие на гражданите
във вземането на всяко
политическо решение
и изискванията на децентрализацията за нов

на всеки гражданин да
има добро управление,
омбудсманът сподели, че
моделът на управление
трябва да бъде определян от обществото, а управниците трябва само
да го изпълняват. ”Справед ливост та е душата
на добрата администрация...”, заяви г-н Гиньо
Ганев и допълни, че е длъжен да издигне правото
на добро управление на
всеки човек в една висока взискателност към
органите на властта.
Накрая, между омбудсмана на Република България и кмета на община Свищов бе подписан Протокол
за принципите на добро управление и необходимите
мерки за осъществяването
им на територията на нашата община.
По-късно в Стопанска
академия се състоя среща-разговор между омбудсмана г-н Гиньо Ганев
и ректора на Академията
доц. д-р Величко Адамов.
Високият гост положи
подпис и в летописната
книга на академичния
музей.
АЛМА МАТЕР

Ежегодна мартенска международна ...
От стр. 1.
Доц. д-р Адамов подчерта, че развитието на дистанционната форма на финансово-икономическо образование в България се организира въз основа на учебна
документация, приета от Академичния
съвет. Учебната документация обхваща
определената от Закона за висшето образование в Р България задължителна учебна
документация, както и списък на екипа,
провеждащ и осигуряващ обучението,
справочник за организацията на достъпа
до информационните ресурси, списък на
техническите и комуникационните средства, система на провеждане на изпити и
оценяване, включваща средства за контрол и прозрачност на изпитните процедури и система за контрол на качеството
на обучението. Бяха изброени и учебните
материали и ресурси, класифицирани в
четири равнища на техническа осигуреност. Определени налични проблеми пред
производството на висококачествен финансово – икономически образователен и
изследователски продукт, като ограничена
материално-технологична база, бюджетни
ограничения за осигуряване на достъп до
най-актуална финансово-икономическа и
управленска информация и други, в СА ”Димитър А. Ценов” намират своето успешно
и работещо решение чрез развитието на
специализирания Академичен център за
дистанционно обучение на ниво на развойно-изследователско звено за внедряване на
модерни педагогически и изследователски
технологии за целите на степен ”Магистър”
и степен “Доктор”.
В доклада бе обърнато внимание и на
образователната политика и набелязаните
стратегии в свищовската Стопанска академия, които налагат висока степен на използване на компютърната технология във
всички области на икономическата наука.
От това как компютърът ще се използва в
образованието зависи и обратния ефект на
неговото въздействие върху способността

на обучаваните за възприемане на предоставяната, посредством него информация.
Компютърната технология се превърна в
задължителен или алтернативен вариант
при представянето на специфични знания
в съответната икономическа дисциплина.
Доц. Адамов подчерта също, че подобна
организационна форма и система на знания не отрича конвенционалните и вече
известните технологични методи и определи основните мерки за осигуряване на
формирането подцелите за повишаване на
конкурентоспособността на институцията
и образователния продукт. В своето научно
изследване авторът аргументира необходимостта от използване капацитета на
докторанти и пост-докторанти за развитие
на комплекс от иновативни изследователски
методи и педагогически техники, с насоченост към бъдещето на образованието и
изследванията - дистанционно обучение и
изследвания, електронно обучение и изследвания, мобилно обучение и изследвания.
В доклада на доц. Адамов бе застъпена
и същността на дистанционното обучение
– подчертан беше фактът, че то представлява една от най-атрактивните форми на
обучение. Известната отдалеченост между
преподаватели и обучаеми е опосредствана от различни печатни, аудио-визуални,
електронни и други медии. В контекста
на високите резултати, постигнати от СА
”Димитър А. Ценов” Свищов в областта
на дистанционното обучение, една от основните цели е повишаване качеството на
обучение и конкурентоспособността на
образователния пазар. Чрез интеграцията
на съществуващото учебно съдържание,
новогенерираните научно-практически и
практико-приложни разработки на младите учени и чрез добавяне на нови услуги и
интерактивност, ще се създаде една нова
по качество съдържателна среда, предполагаща висока степен на креативност
и иновативност. В научната разработка
на ректора на СА ”Димитър А. Ценов” се

откроява ключовият фактор на общуване
в социално-образователната среда - взаимодействието, което ще се реализира
чрез система от методологии и средства за
трансформиране на научните изследвания
с научно-практически характер в знания,
подпомагащи реалната връзка между
обучаемите и бизнес средата. Затова на
основание горните факти се предполага, че
постигането на основните цели ще породи
процеси на активно споделяне на знания с
научно-практически характер и ще доведе
до едно ново качество в процеса на обучение в образователно-квалификационната
степен ”магистър”.
В заключение, основавайки се на
лидерските позиции на Свищовската
Стопанска академия във финансово-икономическото обучение чрез съвременни
дистанционни форми в магистърската степен, доц. Адамов обобщи направленията, в
които могат да претърпят развитие досега
съществуващата организационна форма и
структура и които са свързани с промяна
възгледите за научност и практичност на
преподаваните знания.
Знаменателно събитие на международната научна конференция в Москва бе
подновяването на Договора за сътрудничество между Финансовата академия при
правителството на руската федерация и
СА "Д. А. Ценов" – Свищов от ректора на
Финансовата академия при Правителството на Руската Федерация проф. д. ик.
н. Михаил Абдурахманович Ескиндаров
и ректора на СА ”Димитър А. Ценов” доц.
д-р Величко Адамов. Подписването бе осъществено според официалния протокол от
двамата ректори. След това бяха отправени пожелания за последващи действия,
произтичащи от Договора между двете
страни - размяна на студентски групи и
преподаватели, съвместни научни разработки на колективи от катедри от Финансовата академия, Москва и СА ”Димитър А.
Ценов”, Свищов.
АЛМА МАТЕР
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Среща-дискусия, посветена на студентската мобилност Отзвук от предварителните
На 7 април 2009 година в
заседателната зала на корпус
“Юг” се състоя среща-дискусия на тема: “Студентската мобилност - предизвикателство
пред българските студенти и
млади изследователи”. Научното събитие бе инициирано
от клуб ”Млад икономист”
към Съюза на икономистите
в България, съвместно със СА
”Димитър А. Ценов”. Многобройните участници в срещата
- студенти и преподаватели,
бяха поздравени от доц. д-р
Агоп Саркисян, зам.-ректор
“Научни изследвания и международно сътрудничество”.
Поздравление отправи и гостът на форума - г-н Иван Попов,
главен секретар на Съюза на
икономистите в България.
В своята презентация на
тема: ”Програма Обучение
през целия живот (Long Life
Learning- LLP)", доц. Саркисян
засегна основната идея на
програмата, а именно - засилване общуването между
европейските народи чрез
меж ду университетско сътрудничество като средство
за подобряване качеството
на образованието, водещо
до изграждане на академична и професионална кариера.
Той посочи и главната цел на
програмата - признаване на
обучението и дипломите, което
води до създаване на европейска отворена територия. Зам.ректорът изброи подпрограмите
- ERASMUS��
���������, MINERVA��
���������, �����
COMENIUS, LINGUA, GRUNDWIG и
условията за участие. Лекторът
поясни,че могат да участват
образователни институции от
всички видове, преподаватели
от всички категории, служители,
управляващи образователните
институции, инспекторати, съвети по образованието, обучаеми
от всички категории и възрасти
в образованието и други.
Доц. д-р Саркисян се спря
под р о бно на пр ог рамат а

ERASMUS, която има за цел
изгра ж д ане на мрежи от
висши учебни заведения за
провеждане на студентска
и преподавателска мобил-

слушани предизвикателствата
пред мобилността на студентите, което бе и основната
тема на срещата-дискусия.
Доц. Саркисян подчерта, че

нос т, как то за обу чение,
така и за стаж в чужбина.
Структурата й е от определен брой действия (Action1,
Action����������������������
2), в които се поддържат определени дейности.
Тази програма е част от LLP
и се отнася само за висшето образование. Досега тя е
била изцяло централизирана
програма, но от 2003/2004 г.
вече в по-голямата си част е
децентрализирана, т.е. финансирането се управлява
от Национа лните агенции
на Сократ. ERASMUS има за
цел изграждане на мрежи от
висши учебни заведения за
провеждане на студентска и
преподавателска мобилност,
както за обучение, така и за
стаж в чужбина.
След като обясни подробно
особеностите на подпрограмите
Минерва, Lingua и GRUNTDWIG,
доц. Саркисян се спря и на програмите LEONARDO DA VINCI,
ТЕМПУС – �����������������
TACIS������������
, Седма рамкова програма (Мария Кюри),
Програма Youth/Младеж/ и
Програма Еразъм – Мундос.
С особен интерес бяха из-

е необходимо отлично владеене на английски и/или
езика на страната, в която
се реализира мобилността.
Това особено се отнася за
страни като Италия, Испания
или Франция. Необходимо е
също и съгласуване на учебните програми между партньорите-ВУЗ, които обменят
студентите за семестър или
два. От изключителна помощ
е институтът на катедрените
Еразъм координатори. При
добро съгласуване са по-малко проблемите с признаването на резултатите - работа и
живот в друга културна среда,
как да се преодолее началният
стрес, работа в друга образователна среда. Системите
на оценяване са различни,
въпреки че оценката използва
ECTS����������������������
системата. При реализиране на стаж по Еразъм не
съвпадат продължителностите, поради разлика в учебните планове, но проблемът е
решим - признават се у нас
45 дни преддипломен стаж,
като се провежда стаж от
минимум 3 месеца, предимно

От 3 стр.
В своето представяне на
високия гост, доц. Захариев
подчерта, че за свищовската
Академия е чест и привилегия
среща с личност, която ще остане като първият български
еврокомисар със значимо
присъствие в ЕС .
Още в началото на лекцията си г-жа Кунева изяви желание за постигането на един
непринуден разговор.Тя потвърди, че сега е моментът за
решения, които да променят
движението на света в бъдеще, на фона на случващото се
с клиентите на европейските
пазари в условията на икономическа криза. “В модерната
икономика потребителите са с
водеща роля”, коментира еврокомисарят и изказа мнение, че
потребителите недоволстват
преди всичко от услугите. Г-жа
Кунева се спря на проблемите на модерния потребител,
на защитата на личната информация при електронната
търговия и обясни, че в ЕС се
водят преговори за приемане
на директива за защита на
правата при онлайн услуги.
Тя поясни, че българските
потребители се отличават от
останалите с малкото оплаквания. “Потребителите трябва
да познават своите права, за
да бъдат уважавани.”, обобщи европейският комисар и
обеща пред студентите, че ще

направи всичко по силите си,
за повишаване процента на
гласувалите, защото чрез вота
си за европарламент показваме лицето си пред Европа и
тези, които ни представляват
и отстояват исканията ни.
По време на своята лекция
г-жа Кунева обърна специално
внимание на студентите от
Стопанска академия, защото
според нея най-важната част
от срещата е да разбере какви
са интересите на младите
хора и за какво разчитат на
нея. “Най-хубавото нещо са
младите хора, техните идеи,
красивият млад български
ум!,” подчерта г-жа Кунева.
Еврокомисарят отговори
изчерпателно на актуалните
и интересни студентски въпроси, свързани с ЕС, енергийната политика, културата на
потребителя и много други.
В края на срещата, от
името на цялата академична
общност, доц. д-р Андрей Захариев подари на еврокомисаря картина със свищовски
пейзаж.
Г-жа Кунева разгледа академичния музей и положи
подпис в летописната книга, а
зам.-ректорът доц. д-р Андрей
Захариев й връчи официалния
плакет на Академията. Преди
да отпътува, тя се поклони и
пред паметника на Дарителя.

между м. май и м.септември.
Студентите могат да се явят
на държавен изпит през месец
октомври, когато е сесията за
втора специалност и това се
брои за първо явяване. Обратната мобилност на студенти
от Европа към нас засега
трудно се осъществява в необходимите размери, поради
различни причини.
Доц. Саркисян посочи и
предизвикателствата, които
стоят пред мобилността на
преподаватели и служители,
като подчерта, че също е наложително отлично владеене
на английски и/или езика на
страната, в която се реализира мобилността. Необходимо
е също и правилно избиране
на темите, за които се осъществява мобилността, за да
има насрещен интерес – независимо дали е за четене на
лекции или за обучение (предимно по-младшия състав).
Подчертана бе сравнително
малката стойност на помощта
от Еразъм за краткия престой
в страната с партньорския
ВУЗ и това, че не е стипендия,
защото преподавателите и
служителите продължават да
получават възнаграждението
си в своя роден ВУЗ, за времето на мобилността. В Европа
обикновено ВУЗ помага с някакви средства за допълване
на Еразъм помощта. Обратната мобилност също и тук не е
в необходимия размер – няма
много голям интерес от чужди
преподаватели да реализират мобилност в нашия ВУЗ
засега.
Презентацията на доц. д-р
Агоп Саркисян заинтригува
аудиторията, поради което той
компетентно отговори на отправените въпроси, свързани
със студентската мобилност
като предизвикателство пред
българските студенти и млади
изследователи.
АЛМА МАТЕР

кандидатстудентски изпити
От 5 до 26 април 2009 година в СА ”Димитър А. Ценов” се състояха предварителните кандидатстудентски изпити по чужди
езици, математика, икономика и икономическа география.
Датите са били съобразени с възможностите на кандидатстващите за участие и в кандидатстудентските кампании на УНСС,
София и на Икономическия Университет, Варна, информира за
в-к “Алма матер”, доц. д-р Георги Герганов, зам.-ректор ”Бакалавърско обучение и финансова политика”. Добрите впечатления
според него са, че към предварителната кандидатстудентска
кампания на свищовската Академия има проявен голям интерес. Потвърждение затова е и фактът, че при прием 2500
студенти, са подали документи 2934 кандидатстващи. Някои от
тях са пожелали да се състезават по две дисциплини, поради
което общият брой на кандидатствалите е 3115.
Доц. Герганов съобщи още, че от всички, които са кандидатствали онлайн по електронен път, само един кандидат-студент
не е потвърдил личните си данни в посочените срокове и
оценката му е анулирана.
Зам.-ректорът заяви, че от страна на кандидатите за икономисти особен интерес се проявява към пренесената оценка от
държавния зрелостен изпит, тъй като са дадени три възможности за кандидатстване по този начин. Първият начин е с
оценката от държавния изпит по математика, вторият – с оценката от държавния изпит по български език, а третият начин е
с оценката от държавния зрелостен изпит по чужд език.
Доц. Герганов коментира още, че представянето на кандидат-студентите на предварителните изпити е добро, което
може да се докаже със средния успех по отделните дисциплини, а именно: английски език - “Добър” (4,33), испански
език - “Много добър” (4,89), немски език – “Добър” (4,37), руски
език – “Много добър” (4,52), френски език – “Добър”( 4,43), математика – “Добър” (3,94), география - “Добър” (4,40), икономика
- “Добър” (4,17).
Очакванията за броя на кандидатстващите по време
на редовните изпити, според зам.-ректора ”Бакалавърско
обучение финансова политика”, са 5000 младежи, които са
избрали СА ”Димитър А. Ценов”. Той поясни и новия начин,
по който се формира балът и подчерта, че целта е възможността да се вземе под внимание каква е подготовката на
кандидат-студентите при обучението им в средното образование. Новият начин, формиращ бала, включва общия
успех от дипломата за средно образование (т.нар.среден
успех��������������������������������������������������
)�������������������������������������������������
, оценките от задължителните дисциплини - математика и български език и удвоената оценка от приемния или
зрелостния изпит. Бе посочен и максималният бал при кандидатстване с кандидатстудентски изпит, който вече е 30,
при 24 миналата година. Когато кандидатът се състезава с
пренесена оценка от зрелостен изпит, балът се коригира с
коефициент 0,9 и е 28,80.
“В нашата Академия за пръв път се признават оценки от
държавни зрелостни изпити по български език и чужди езици.
Освен това по чужди езици ние сме единствените, направили
тест”, обобщи доц. Герганов.
АЛМА МАТЕР

Най-хубавият дар са ... За 2009 година са одобрени 44 проекта и 5 конференции Връчена е стипендия
"европа” – 2009

АЛМА МАТЕР

Институтът за научни изследвания при СА “Д. А. Ценов” организира всяка година конкурс за
научни разработки в сферата на
икономиката. Работата по научноизследователските проекти се
финансира от Държавния бюджет
и от бюджета на СА “Д. А. Ценов”.
През 2008 г. са одобрени и
разработени 19 научни проекта
и проект за организиране на

“Д. А. Ценов” участва в трансграничен проект между България и
Румъния. Обект на проекта е усъвършенстването на взаимоотношенията между образователните
структури на двете страни.
Доц. д-р Никола Янков посочи някои от интересните
акценти, поставени в научноизследователските проекти:
ролята на туристическата ин-

ството на Декана на факултет
“Мениджмънт и маркетинг” доц.
д-р Иван Марчевски е разработена стратегия за развитие
на научноизследователската
дейност в СА ”Д. А. Ценов” за
периода 2009 - 2011 г. Тази стратегия ще служи като рамка за
очертаване на бъдещата работа
в изследователската сфера на
отделните факултети и индиви-

Доц. д-р Никола Янков с участниците в конференцията, част от трансграничния проект,
с основен партньор СА.

Юбилейната международна научнопрактическа конференция
”Модернизация на икономиката
- макроикономически, финансови
и социални аспекти”, съобщи за
академичния ни вестник доц. д-р
Никола Янков, директор на Института за научни изследвания към
СА ”Д. А. Ценов”. Освен това СА

дустрия в българската икономика, модернизацията на бизнес
организациите, проблемите при
използване на биогорива, проблемите на екологичните дейности. Директорът на Института
за научни изследвания каза
още, че като научноизследователски проект под ръковод-

дуални изследователи.
В тазгодишния конкурс за
научноизследователски проекти е финансирано разработването на 44 одобрени проекта
и провеждането на 5 конференции, потвърди доц. д-р Никола
Янков.
АЛМА МАТЕР

Третокурсникът от СА” Димитър А. Ценов” Георги Генов,
който е специалност “МИО”,
спечели тазгодишната Стипендия "ЕВРОПА”, учредена
от члена на ЕП Кристиан Вигенин, (ПЕС-БСП).
Тазгодишният стипендиант
от свищовската Академия Георги Генов беше предпочетен
от журито след оспорвана конкуренция с още 10 финалисти,
които тази година писаха есе
на тема: „Едва когато падне
последното дърво, последната
река бъде отровена и последната риба – уловена, тогава
ще разберем, че парите не се
ядат“.
Журито беше в състав:
Кристиан Вигенин (евродепутат и учредител на стипендията), проф. Катя Владимирова
(преподавател в УНСС), Владимир Павлов (зам.-председател на Националната
Асоциация по международни
отношения), Любомир Стефанов (миналогодишният стипендиант), Калина Алексиева
(председател на журито) и
Антонина Русева (изпълнителен директор на Център за
европейски и международни
изследвания). Престижната
награда за нашия студент е
авторитетно признание и за
цялата свищовска Академия.
АЛМА МАТЕР
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Връчени бяха дипломите на ОКС
“Магистър”, дистанционно обучение
В първата половина на
месец април 2009 година в
Стопанска академия бяха
връчени дипломите на ОКС
”Магистър”, дистанционно
обучение в различни магистърски програми. На 4 април

обучение (неикономисти)
към СА "Д. А. Ценов", за
випускниците от магистърска програма ”ФМ”, “ФК”,
“СОНП”, “МБМ”, “ЗМ" - задочно обучение, за завършващите магистърски програ-

Любен Краев - зам. - ректор
"Социална, информационна и студентска политика",
който изрази своята радост,
че има честта и удоволствието да поздрави абсолвентите. Той предаде топлите и

се състояха две промоции,
на които своите дипломи
получиха абсолвентите от
магистърските програми:
“ФМ”, ”БМ”, “ДОФ”, “ИМ”.
На 5 април, на съответните
две промоции официалните
тоги облякоха новите магистри от магистърските програми: “МБМ”, “МТ”, “МП”,
”МБО”, ”ФМК”, “ВМДК”, ”ВО”,
”МТД”, ”ИMT”, ”ТПИБ”, ”КМ”,
"З","М-г".
Няколко дни по-късно,
на две нови промоции на
11 април, щастливите випускници, предпочели дистанционното обучение, взеха в
ръце дипломите си за ОКС
”Магистър” в магистърските
програми: “СОНП”, “СОБ”,
”СОПС”. 12 април бе паметен и за абсолвентите,
които чрез дистанционното
обучение се сдобиха с дипломи за ОКС ”Магистър”:
задочно обучение (междуакадемично обучение с
ИМИ-БАН,София), задочно

ми “ФАК”, “МТР”, “СМ”, “ЗМ”,
“БП”, “БА”, “СОПС”.
Връчването на дипломите за ОКС ”Магистър”,
дистанционно обучение в
многобройните магистърски
програми, се осъществи на
специа лни т ържествени
церемонии на определените дати. Жизнерадостното
присъствие на множеството облечени с традиционни
официални тоги и шапки
абсолвенти, очакващи своята церемония, придаваше
още по-голяма празничност
и светлина на уханните пролетни дни. Придружавани от
своите семейства, близки
и приятели, бъдещите магистри, обогатени с нови
икономически знания, се
вписваха достойно в красивата атмосфера на своята
грижовна Алма матер.
Тържествените церемонии по връчването на ОКС
”Магистър” на 4 и 5 април
бяха открити от доц. д-р

сърдечни поздрави от името
на ректора на СА ”Димитър.
А. Ценов” доц. д-р Величко
Адамов и от цялото академично ръководство. Доц.
Краев пожела на новите
магистри да се радват на
една добра кариера, тъй
като след броени минути
ще получат дипломите си
за успешно завършената
най-висока образователно
– квалификационна степен
“Магистър”. “Вашите дипломи са един заслужен атестат
за вашето трудолюбие, усърдие и умения, за прекараните напрегнати дни и нощи,
в подготовка на изпити,
тестове, проекти и идеи!”,
завърши доц. Краев.
Със заслужени аплодисменти бе посрещан доц. д-р
Иван Спиридонов, директор
на Центъра за магистърско и
дистанционно обучение. Той
сравни дипломата на ОКС
”Магистър”, дистанционно
обучение с благородно оръ-

С

жие, пред което бледнеят
всички изобретения, плод
на оръжейната индустрия.
“Използвайте това научно
“оръжие” не само за своето
благоденствие, но и за благото на Европа и на целия
свят... И така, работейки
за собственото си благополучие, ще работите за
благополучието на цялото
човечество. Нека с това
“оръжие” настане най-после
всеобщ мир в този глобализиращ се свят...”, пожела
доц. Спиридонов.
На 11 и 12 април тържествените церемонии по връчването на дипломите за ОКС
”Магистър”, дистанционно
управление, бяха открити от
доц. д-р Андрей Захариев,
зам.-ректор ”Магистърско
обучение и докторантура”.
Тогава промоциите съвпаднаха с прекрасните църковни празници Лазаровден и
Цветница, което бе припомнено от доц. Захариев. Той
изброи значимите събития,
случили се през близките
дни – визитите в Свищов на
френския посланик Етиен
дьо Понсен и на омбудсмана
на Р България г-н Гиньо Ганев,
които посетиха и Стопанска
академия, младежкия музикален фестивал “Звездици
за Лора”, посветен на децата, загинали в река Лим.
Доц. Захариев подчерта, че
сред тези прояви изпъква
още едно важно събитие дипломирането на нашите
магистри, дистанционно
обучение. Той подкрепи изявлението си с изказването
на президента Георги Първанов при откриване на новата
учебна година, който посочва, че няма институция,
ведомство, фирма, банка,
счетоводство, в което да не
работи поне един от 100-те
хиляди възпитаници на Стопанска академия и отправи
пожелания към абсолвентите за бъдещо професионално израстване.
АЛМА МАТЕР

Трима нови магистри споделят
Магистър Янко Чунев е завършил
”Мениджмънт на търговската дейност”. Той е
от Свищов и е роден на 6 август 1981 година.
От малък мечтае да се занимава с търговия
и вече е успял да създаде свой бизнес. Не
се е колебал, че един ден ще следва точно
в свищовската Стопанска академия, защото
е бил сигурен, че тук ще намери осъществяване на своите цели. Посещавал е служебно
Германия, Австрия, Франция и е разглеждал
някои чуждестранни университети, но смята,
че нашата Академия е най-реномираното висше икономическо
заведение. Янко изказва и своето задоволство от учебния процес, който е осигурен с модерна уеб-среда, благодарен е на
своите висококвалифицирани преподаватели. Негови любими
дисциплини са били “Организация и отчитане на търговските
сделки” и “Търговско кредитиране”. В момента прави планове
за съчетаването на усвоеното в Академията и своята работа.
Янко Чунев сподели,че е много щастлив, докато държи в ръце
своята магистърска диплома.
Магистър Даниела Радославова
е завършила специалност “Мениджмънт на
бизнесорганизациите”. Тя е от Пловдив и е
родена на 11 ноември 1984 година. Завършила е средно икономическо образование
в родния си град. Насочила се е към икономическите дисциплини не само по собствен
избор, но и по семейна традиция, тъй като
нейната майка е счетоводител. Избрала е
Стопанска академия, защото според нея
тя е най-престижното висше икономическо
училище в България. По време на своето обучение Даниела е
харесвала всички изучавани дисциплини, защото са й били по
сърце. Все пак посочва като любими ”Човек и организация” и
"Управленско общуване и фирмено управление".
Магистър Радославова одобрява дистанционното обучение
като нова, модерна форма. Намира, че този начин на обучение
е интересен и перспективен. В момента работи като счетоводител, но вижда себе си реализирана в бъдеще на по-високо
управленско ниво. Обещава да се връща по-често в Свищов,
който много й харесва с Дунава и със зелените паркове. Усмивката не слиза от лицето й, докато държи дипломата си за
магистър.
Магистър Иван Евгениев бе първият по ред, който получи дипломата си на
11 април. Той е завършил “Счетоводство и
одит в нефинансовите предприятия”. Иван е
от Монтана и е роден на 20 май 1982 година.
Завършил е Икономически техникум. Без
колебание е избрал СА” Димитър А. Ценов”
и е предпочел дистанционното обучение,
защото за него то е интересна и атрактивна
форма, която подготвя конкурентоспособни
кадри. Смята, че дистанционото обучение
е равнопоставено на редовната форма.
Привлечен е и от интернет комуникацията. Много харесва
счетоводните дисциплини. Работил е в счетоводна фирма и
неговата цел е в бъдеще да има своя собствена счетоводна
къща. Нарича обучението си в Стопанска академия, Свищов
“важна, усъвършенстваща крачка” в своето образователно
развитие. Сигурен е, че свищовският учебен период за него е
един от най-хубавите в живота му. Затова е уверен, че често
ще се връща в Свищов, който го привлича като град с творческа
атмосфера.
АЛМА МАТЕР

“Едва когато падне последното дърво, последната река бъде отровена и

ветът е напрегнат и забързан. Обхванат е от конфликти и напрежение. Непрестанно бълва нови технологии. Все
повече и все повече робува на
светкавичните комуникации. И
въпреки тази тревожна ситуация,
всеки търси своя път за развитие,
успех и уединение. Но като че ли
напоследък този път се преплита с пътя на парите и
материализма, с пътя на политиката и икономиката,
с пътя на жаждата за власт и могъщество. И когато
тези пътища достигнат своята пресечна точка, се
стига до катастрофа, пропита с разруха, а именно
разруха на самосъзнанието, доверието, моралът и
ценностите, които са толкова нужни на света, колкото са му нужни въздухът, слънцето и водата.
С всеки изминал ден все повече и повече хора
фокусират вниманието си върху парите или върху
начина, по който те да бъдат спечелени и притежавани. Отделят неимоверни усилия и време да
мислят за това какво притежават или какво биха
могли да притежават? Но малцина от тях си задават въпроса защо са на този свят, каква е тяхната
мисия и биха ли могли да оставят нещо наистина
ценно след себе си? Тези хора биват често наричани, определяни или охарактеризирани с една
единствена дума – материалисти.
Сами по себе си и по своето съществуване те
са твърде разнообразни. Една част от тях постоянно създават конфликти и социално напрежение
в обществото, други пък непрестанно извършват
нарушения и престъпления, третите, стоящи на
върха на световната обществена пирамида, се
занимават с политика или с глобален бизнес. И
ако материалистите от първите две категории

стремежът към тях пораждат насилие. В наши дни примерите не
са малко. Тероризмът, ежедневните бомбени атентати, безумните
войни, които се водят, прекрасно обрисуват думата насилие и
навеждат на мисълта, че светът
наистина върви към катастрофа.
Световната финансова криза бе
един от поредните силни “шамари”, доказващ
това. Тя може да бъде разглеждана като разрив на
доверието между хората и банките. Освен това и
като проява на човешкия стремеж за притежание
на материални ценности. В желанието си да се
сдобият бързо с много пари и недвижими имоти,
хората подчиняват целия си живот на кредити –
една от основните причини за кризата.
Виновни ли са обаче изцяло хората за своите
действия? Естествено, че не. Те консумират това,
което им се предлага. В „театъра”, наречен световна финансова криза, артистите са материалистите от третата категория, а именно световните
лидери...
Ако тези хора биха имали морала да обърнат
повече внимание на самите себе си, да се замислят какво означава самосъзнание, да помислят
за нещата, които не могат да се измерят с пари,
да овладеят неудържимото си желание за власт и
да поемат по нов път в развитието си то светът би
поел в положителна посока..., защото няма нищо
по-красиво от залеза на слънцето!
Ако ли пък не -“едва когато падне последното
дърво, последната река бъде отровена и последната риба - уловена, тогава ще разберем, че парите не се ядат...”
Георги Генов, III курс МИО

последната риба - уловена, тогава ще разберем, че парите не се ядат”
(награденото есе)
могат да бъдат повлияни от правила или закони, то
при тези от третата категория това е невъзможно,
защото именно те са създателите и ръководителите на порядките и нормите в обществото. Те са
хората, които правят възможно съществуването
на хората-материалисти от първите две категории.
Те са тези, които в един определен момент биха
могли да “взривят” света. Те са и тези, които имат
правото на избор – да се променят или да си останат същите, пленени и оковани в собствените
си мисли за пари и власт.
Всеки може сам да си отговори на въпроса
какво би се случило, ако материалистите от третата категория останат в плен на желанието за
трупане на огромни суми пари. В такъв случай
светът рано или късно ще бъде доведен до катастрофа и може би това, което преди много години
е казал Алберт Айнщайн, че Четвъртата световна
война ще се води с лъкове и прашки, ще се сбъдне.
С две думи - световен разпад.
Като първа крачка към тази световна катастрофа може да се посочи глобалното затопляне. В желанието си да бъдат световни лидери на
пазара, големите транснационални корпорации
умножават производството си с всеки изминал
ден като денонощно пускат в атмосферата и във
водните басейни куп вредни газове, отпадъчни
материали, горива и всякакви други, които нару-

шават екологичното равновесие.
Ядрените програми и военното производство също са една много сериозна крачка към
разрухата. В стремежа си да бъдат на върха,
световните лидери наливат неимоверни суми
пари в разработването им и в производството на
най-съвременни оръжия и технологии. Но никой
не си задава въпроса какви биха могли да бъдат
последствията от това?
У някои хора съществува схващането, че
природата се отнася към нас така, както и ние
към нея.
Изсичането на гори, замърсяването на водни
басейни, емисиите на вредни газове в атмосферата, употребата на различни видове химикали само
и само, за да се произвежда и да се печелят така
“безценните” пари, стои в пълна противоположност на думата екология. А екологията е душата на
природата. Без душа материалното не би могло да
съществува. Душата от своя страна се нуждае от
самосъзнание, доверие, морал и ценности.
Един от интелектуалците на днешното време
Жак Атали поставя насилието в основата на всички обществени отношения като го дефинира в два
вида: насилие, породено от природата и нейните
компоненти и насилие между хората, пораждащо
се в спора за притежание на предмети, в основата
на които пък стоят пари. Следователно парите и

синьо

червено

жълто

черно
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Посланикът на република Франция изнесе ... Общуването с книгите е едно чудо...
От 3 стр.
Лекторът се спря на
нача лото на неговото
създаване през 50-те години, когато прилагане-

с европейско измерение.
Лек торът наблегна, че
“това, което се нарича вътрешен пазар, е свързано
с икономика, с норми, с

то на принципите на солидарност и концепции
за мир не е било лесно
в следвоенна Европа.
Бяха проследени подробно етапите в развитието
на Европейския съюз,
като бе подчертано, че
двата близки индустриални сектора – добивът
на въглища и стомана са
били конкретната основа
тогава. Припомнено бе,
че страните основателки
са били 6, след което ЕС
е трябвало да претърпи
едно много сериозно географско разширяване,
продължило и след падането на Берлинската
стена. В лекцията бе подчертано увеличението
броя на страните-членки
през този период от 15
на 27, както е до днешна
дата.
Като втора точка в своята лекция френският
посланик посочи разширяването на дейностите

уеднаквяване на законодателства” и обърна внимание на въвеждането
на единната европейска
валута – еврото като инструмент за европейска
интеграция, за проникването в деликатни теми
като: правосъдие, вътрешен ред, вътрешни работи
и външната политика във
всяка една от странитечленки.
Н.Пр. г-н Етиен дьо Понсен изказа мнение за
доброто развитие на ЕС
в географско и политическо отношение, но не
спести и въпросите за
проблемите пред институционална Европа, тъй
като едни и същи институции функционират от
50-те години на миналия
век. Френският посланик
подчерта необходимостта
от адаптиране на тези институции към това, което
представлява днешната,
истинската Европа. Той

обясни т.нар. принцип на
ротационно председателство, при което ЕС има
свой председател, представител на различна
страна-членка на всеки
6 месеца. Във връзка с
това лекторът се спря и на
една от основните структури на ЕС - Европейската
комисия, подчерта нейното задължение да защитава общия европейски
интерес, а не интереса
на една или друга страначленка на Съюза. В този
аспект френският посланик поздрави отличната
дейност на г-жа Меглена
Кунева като български
еврокомисар по защита
на потребителите.
Пред аудиторията Н.Пр.
г-н Етиен дьо Понсен подчерта и другите важни
теми, свързани с правото
на гласуване в Европейския съюз, с работата на
Европейския парламент,
с външната му политика.
Бе разкрита още и ролята
на Лисабонския договор и
прогресивните промени,
до които той би довел.
Френският посланик завърши своята лекция с
разсъждението, че икономическата криза ни показа доколко е необходимо
полезното присъствие на
Европейския съюз.
Бяха зададени въпроси
от присъстващите, свързани с европейската интеграция, беше дискутирано
и евентуално по-нататъшно разширение на Съюза.
Посланикът отговори с
необходимата задълбоченост на поставените
въпроси.
АЛМА МАТЕР

В рамките на Националната библиотечна седмица,
която обхваща времето от 15
до 21 май, се срещам с директора на академичната ни
библиотека - г-жа Анка Танева. Тя споделя, че на 11 май,
отреден на Св.св. Кирил и
Методий, в нашата Академия
е отбелязан подобаващо
професионалният празник
на библиотекаря и ме връща
още в далечната 1936 година.
Тогава е родена и библиотеката, заедно със създаването и откриването на висшето
ни икономическо училище по
решение на тогавашното ръководство. Важни
фигури за появата на академичната библиотека
са ученият-енциклопедист акад. Никола Михов,
който по-късно става неин патрон и неговият
ученик Тодор Боров. В основата на книжния
фонд е личната библиотека на дарителя Димитър
А. Ценов. Впоследствие фондът се комплектува
с оглед потребностите на висшето ни училище
и притежава изключително ценни книги от различни отрасли на знанието на български, руски,
английски, немски, френски езици.
В момента библиотеката разполага с около
200 000 тома литература, основно на български
и на чужди езици. Услугите, които предлага са
разнообразни: предоставяне на литература за
ползване в читалнята и дома, свободен достъп до електронния каталог на библиотеката,
който съдържа база данни за книги и статии от
периодични издания, набавени от 1992 година
насам, достъп до каталозите на други библиотеки, работещи с информационнотърсеща
система ”АБ”, възможност за междубиблиотечно книгозаемане, библиографски справки и
консултантски услуги на читателите по всички
интересуващи ги теми. Библиотеката на СА
предоставя възможност за ксерокопиране и
сканиране на библиотечни документи, достъп
до периодичните издания, за които е абонирана
и се съхраняват във фонда й.
Г-жа Танева подчерта, че идеята на библиотечните работници е да бъдат максимално полезни на своите читатели, като ги подпомагат в
процеса на тяхното търсене. Чрез прецизната
си и всеотдайна работа библиотекарите считат,
че работят за осъществяване мисията на Акаде-

мията - да се създават висококвалифицирани специалисти в
икономическата област.
Директорката на библиотеката е изключително благодарна на своите колеги за
усърдната им ежедневна работа, посветена изцяло на читателите. Тя е признателна и на
ръководството на Академията
за разбирането, което проявява към стремежите и целите
на библиотечните работници,
както и за помощта, която им
оказва за тяхното реализиране.
Нейното изказване е наситено
с хубаво чувство и за посещаващите ги читатели, защото открива в тях любознателност и търсещ дух. “Това са предимно
млади хора, които са осъзнали, че висшето
образование не е просто една диплома, че зад
нея трябва да стоят знания и възможности,
които ги правят конкурентоспособни на пазара на труда”, разсъждава г-жа Танева и добавя:
”Обръщам се към тази част от студентите, които
не са потърсили още помощта на библиотеката,
нека се възползват от възможностите, които
предлага. Защото тя е една голяма аудитория,
не само толкова по мащаби, а по значимост и
духовен потенциал. В нея трябва да пребивава
всеки уважаващ себе си студент, за да попие от
силния й емоционален заряд. “
Пред прага на 24 май, най-духовният български празник, директорката на библиотеката
на Стопанска академия с удовлетворение подчертава, че библиотеката грижливо съхранява
своите фондове. Тя посочва, че това духовно
богатство се предоставя съвсем безвъзмездно на читателите и допълва, че библиотечните
работници са напълно наясно, че живеем в информиран век, в който все по-трайно навлизат
новите технологии, че интернет пространството
завладява все по-настъпателно младите хора.
“Създаването на сериозен интелектуален
потенциал не бива да се осъществява само с
две механични операции чрез кликване върху
“Copy” и “Paste”, а чрез попиването мъдростта
на книгите. Защото общуването с книгата не
може да се сравни с нищо друго и все още е
едно чудо”, убедена е г-жа Анка Танева.

Първи изяви на спортен клуб В Стопанска академия се
по бойни изкуства “Академик” чувствам като в роден дом
Свищов - Киокушин карате
Спортен клуб “Академик”
към СА “Д .А. Ценов” бе основан в началото на текущата
учебна година. Инструктор
на клуба е Митко Божанов
– студент трети курс в Академията. Клубът бе организиран под председателството и
със съдействието на доц. д-р
Стефан Симеонов.
Първата състезателка на
клуба, която представи Стопанска академия и Свищов
на републикански турнир по
Киокушинкай карате-до, бе
Валентина Маринова.
Валентина е студентка
в Колежа по икономика и
управление към Стопанска
академия. Тренирала е Киокушин в гр. Левски и след
две години прекъсване продължава да изучава стила в
свищовския клуб “Академик”.
В него под ръководството на
Митко Божанов трябваше за
кратко време да се подготви за предстоящия турнир,
поради невъзможността за
трениране през изпитната
сесия.
На 14 март в Стара Загора
се проведе републикански
турнир за мъже и жени за
купа “Верея”. В него Валентина Маринова направи своя

дебют като състезателка по
Киокушинкай, а СК “Академик” беше официално представен пред БЪЛГАРСК А
КАРАТЕ КИОКУШИН ФЕДЕРАЦИЯ.
В престижния т урнир
взеха участие и състезатели от националния отбор
по Киокушин карате. Още в
предварителния кръг на състезанието пред Валентина
се изправи голямото изпитание да срещне на татамито
Владимира Господинова.Тя е
състезателка от клуба домакин “Аскен”, Стара Загора и
беше сред фаворитите в категорията. ����������������
Владимира Господинова представи България
и на международния турнир по Карате Киокушин
в Полша на 14.02.2009.
Младата участничка на
клуб “Академик – Свищов”
Валентина Маринова загуби
срещата, с което завърши и
участието й в турнира, но
това й донесе и известна морална победа - амбицията да
усъвършенства и доразвива
уменията си в това силово
бойно изкуство и в бъдеще
да завоюва челни места.

АЛМА МАТЕР

Ст. преп. Луис
Контрерас е
роден в Хавана,
но корените на
семейството му
са от Галисия,
Испания, където
живеят повечето
му роднини.
Завършил е
право, история
и педагогика и
лингвистика по
испански език.
Старши преподавател е във ВТУ ”Св.св.
Кирил и Методий”, в катедра “Романска
филология”. От началото на учебната
2008/2009 година е хоноруван преподавател
по испански език в СА”Димитър А. Ценов”.
Ст.преп. Контрерас е изключително
скромен човек. Почти не говори за себе
си, но не пести похвали за плодотворния
си контакт със Стопанска академия. Той е
в България от 1991 година, владее отлично
български език и е непринуден събеседник.
Затова разговорът с него върви естествено
и приятно. Предпочита да говори не за себе
си, а само за студентите си от свищовската
Стопанска академия, които са го възхитили
със своето у ченолюбие и старание.
Преподавателят по испански език изказа
своята радост, че е е поканен да работи
точно в нашето висше учебно заведение,
защото в неговата катедра ”Чуждоезиково
обучение” е посрещнат от великолепен
екип и от един чудесен ръководителст.преп.Венцислав Диков. През тази
година ст.преп. Контрерас обучава групи
студенти, специалност “МИО” от I до IV
курс и изказва своето задоволство от
вниманието и приятелската атмофера,

в която протичат часовете
м у. ”Мо и т е с т у д е н т и п о
испански език са рядко умни
младежи, които постоянно
м е п и т а т, и н т е р е с у в а т
се, много бързо усвояват
препода деното от мен,
желаят да посетят Испания и
да подобрят езика...”, споделя
преподавателят.
Особено усърдна е групата
от III курс, които са отличници
по испански език. Мил спомен
е тазгодишният абсолвентски
бал на 8 май на неговите възпитаници,
които любезно са го поканили да присъства
на тяхното тържество. “Възхитен съм от
тази традиция на Стопанска академияна студентските балове да присъстват и
преподавателите. Това показва топлата
връзка между студенти и тези, които са
ги обучавали”, отбелязва испанският
преподавател.
Ст.преп. Луис Контрерас изказа и своите
приятни впечатления от прекрасните
условия в Академията за чуждоезиково
обучение, от аудио и видео техниката, без
която е немислим качественият учебен
процес по испански език.
Преподавателят по испански език
твърди, че се чувства в Стопанска академия
като в роден дом. Харесва Свищов и
В.Търново и вече е свикнал да живее в
България. Не тъгува за родината, защото
винаги, когато пожелае, може да вземе
полет за Галисия, Лисабон или Хавана,
където са многобройните му испански
роднини и приятели. А тук са другите
значими хора в живота му-неговите любими
студенти и колеги-преподаватели.
АЛМА МАТЕР

АЛМА МАТЕР

За буквите
Те идват отдалече,
със времето сроденикато писмо вековно,
от Бог благословени.
Назад черти и резки
забравени остават,
защото слизат букви
със вечната си слава,
поведени от А лфа добра и първородна
те, тридесет и осем са обич благородна.
Светите братя сочат
словесни, живи друми,
изсечени от български
и безпределни думи.
Те водят по земята до
дишащата арка,
изплетена от буквите
на азбуката ярка.
И там светът ги чака
с поклони, благодарен,
че има писмената на
Божията вяра.

Стефания
Цанкова
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Трета национална конференция с международно участие
по електронно обучение във висшето образование
Тази година Стопанска
академия е домакин на
Третата национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето
образование. Престижният форум се състоя в
рамките на три дни – от
15 до 17 май 2009 година
в Корпус „Юг” на Академията. Организатори
на научното събитие са
Националният център за
дистанционно обучение,

академия доц.д-р Величко Адамов откри научния
форум. Той подчерта, че
електронното обучение
в системата на висшето
образование е една навременна и полезна изява
и посочи, че с въведеното
преди 10 години в Стопанската академия дистанционно обучение се изпълнява основното послание
на мандатната програма
на висшето ни училище за
качество, доверие и инвесУчастниците в Третата национална конференция по електронно обучение.

Ректорът на СА "Д. А. Ценов" доц. д-р Величко Адамов открива конференцията
Стопанска академия „Димитър А. Ценов”- Свищов,
СУ�������������������
������������������
„Св.Климент Охридски”, МОН и други.
Водещ на откриването на конференцията бе
доц.д-р Андрей Захариев, който поздрави присъстващите и предостави
възможност та за поздравления.
Ректорът на Стопанска

тиции в човека.
В своето поздравление проф. Борис Гълъбов, председ ател на
Националния център за
дистанционно обучение
(НЦДО) и бивш зам.-министър на образованието и науката, изрази
своето задоволство, че
конференцията се провежда на територията на

Стопанска академия. Той
припомни, че тя е сред
най-старите български
висши училища с традиции и изрази мнение, че
въпреки естествената
конкуренция, която съществува между университетите, дистанционното обучение е успяло да
ги обедини.
Кметът на община Сви-

щов, г-н Станислав Благов изказа своите добри
впечатления от дистанционното обучение като
предизвикателство и модерен вариант на учебния
процес. Той каза още, че е
чест и привилегия в дните
преди 24 май в Свищов да
се провежда такъв значим научен форум.
Основната цел на конференцията е да се даде
отчет за постигнатото в
областта на електронното обучение през последните 15 години и да
се начертаят основните
посоки за развитие на
новите образователни
технологии в Европейската зона на висше образование.
В СА „Димит ър А.
Ценов” дистанционното
обучение е свързано с
датата 13 юли 1999 година, когато с Решение №2
на Академичния съвет са
одобрени основните правилници за структуриране на центъра за дистанционно обучение, за
организация на учебния

процес и за атестация
на учебно-методическите материали. В течение
на десет години Стопанска академия реализира
прием на 12 544 студенти
в образователно-квалификационна степен „магистър”.
Общият брой на специалностите в дистанционна форма в Академията
днес е 14. Развиваните
магистърски програми
към тези специалности
се осигуряват със 72 самостоятелни комплекта
акреди т ирана у чебна
документация за категориите икономисти, неикономисти и колежани.
Участие във форума
взеха повече от 120 научни работници от над 20
научни и образователни
институции от България
и Европа. Работата на
конференцията бе организирана в три секции:
„Центрове за дистанционно обучение - организация и добри практики”,
„Методика и съвременни
технологии в електронно-

то обучение”, „Качество и
стандарти за електронно
обучение”. Представени
бяха над 60 доклада, като
първият том с публикации от конференцията е
в обем 400 страници.
Чрез Третата национална конференция по
електронно обучение се
отбелязва 15-та годишнина от създаването на
Национален център по
дистанционно обучение
- София с председател
проф. д-р хим.н. Борис
Гълъбов и 10-та годишнина от рождението на дистанционното обучение
в Стопанска академия
„Д.А.Ценов”, Свищов.
Гостоприемството на
академията-домакин бе
изразено и с организираните пътешествие с
кораб по река Дунав и
посещение на разкопките на античния римски
град Нове.
АЛМА МАТЕР
Повече подробности
за конференцията в следващия брой

Интервю с проф.Борис Гълъбов, председател на НЦДО

Днешните абсолвенти получиха ключови дипломи за успешна кариера
С проф. д-р хим.н. Борис
Гълъбов разговаряме на 15-ти
май в Стопанска академия, след
тържествената церемония
на випуск 2008, дистанционно
обучение. Освен, че е председател на Националния център за
дистанционно обучение (НЦДО),
професорът е и известен учен
и специалист по молекулярна
ектроскопия и компютърна
химия. По време на миналогодишните тържества, свързани
със 120-годишнината на СУ
„Св.Климент Охридски”, колектив от учени-химици, начело с
проф. Борис Гълъбов от Химическия факултет
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, стана лауреат на голямата награда
за научни изследвания на висшето училище,
която се присъжда за първи път и е подобна
на Хердеровата. Професорът е един от пионерите и създателите на дистанционното и
електронното обучение в България.
- Как се роди идеята за дистанционното обучение в България?
Тази идея отразява едно международно
развитие, което още преди 15-20 години получи
тласък в някои европейски страни и в САЩ. Тя
е съобразена с особеностите на развитието
на пазара, с необходимостта от алтернативни
форми на обучение. Докато в нашата страна
има задочно обучение, за което е признато,
че не отговаря по качество на редовното, то в
западните страни, в които беше развито дистанционното обучение, оценките за него бяха,

че то отговаря по качество на
подготовката на специалистите и се конкурира с редовното обучение. В същото време
дистанционното обучение дава
възможност на съвременните
студенти да работят, да съчетават работата и обучението и по
този начин да постигнат необходимата степен на образование.
Това би било невъзможно при
отсъствие на родителска подкрепа и съответните финансови
възможности. Затова този вид
обучение е важно за развитието
на обществото там, където образованието е ключово за успеха на една икономика. Така че тази форма се беше наложила
в други страни и ние почерпихме опит от нея.
Бяхме подкрепени в зоната на програма „Фар”
от ЕС, който създаде многостранна програма за
въвеждането на дистанционното обучение. Това
стана в периода 1994-1999 година и в България
беше една от най-успешните й реализации.
- Какви са според Вас ползите за СА от
въвеждането на дистанционното обучение?
Преди всичко трябва да подчертая, че
въвеждането на дистанционното обучение в
СА „Димитър А. Ценов”, Свищов беше една
блестяща илюстрация на утвърждаването
на това иновативно обучение и на процеса
за успешното набиране на студенти, което е
доказателство за отличния подход на ръководството на Академията. Досега, за 10 години, са
се дипломирали 12500 дистанционни студенти,
което може да се счита за невероятен успех.
Отново ще повторя, че този възход се дължи

на усилията на академичните ръководства
през тези години, защото са подкрепяли тази
идея. В центъра на цялото й развитие беше доц.
Андрей Захариев, който в началото на нашите
контакти бе съвсем млад човек и е личност,
която знае как се постига успех на дело.
- Можем ли да твърдим, че дистанционното обучение е успяло да обедини естествената конкуренция между университетите?
Смятам, че сътрудничеството между университетите се реализира на методическо ниво, докато конкуренцията е за студенти и за престиж.
В това отношение отново искам да подчертая,
че Стопанска академия - Свищов много успешно
се преборва и за студенти, и за престиж. Тъй
като става въпрос за студенти от цялата страна
и от други европейски страни, финансовите измерения на участието са много положителни за
вашето висше учебно заведение. Много важен
е и споделеният опит, който откриваме в настоящата научна конференция и в редица други форуми на междууниверситетско сътрудничество.
Но битката за студенти остава с пълна сила и
това е напълно естествен процес.
- Днес присъствахте на тържествената
церемония по връчването на дипломите на
випуск 2008, дистанционно обучение. Какви
са предимствата на този вид обучение за
тяхната бъдеща професионална реализция?
Чрез дистанционата форма абсолвентите
получават солидна квалификация на съответно
университетско ниво. Тази диплома е ключова за успешната им професионална кариера,
където и да отидат по света. Те вече свободно
могат да разполагат с постиженията и информираността на своето модерно електронно
обучение. Съвременният свят изисква обуче-

ние през целия живот и аз съм сигурен, че те
ще продължат своята квалификация в унисон
със световните предизвикателства. Днешните
випускници се дипломират като представители
на страна-членка на ЕС и пред тях се разкриват
възможности за работа не само в наш, но и в
международен контекст.
- С какво Третата национална конференция с международно участие по
електронно обучение във висшето образование ще обогати бъдещото развитие
на този вид обучение?
Това е една успешна конференция, с три
паралелни сесии, в продължение на три дни, с
пленарни доклади. Най-същественото за нея е,
че участниците се запознават със съвсем нови
идеи и практики, които техни колеги от други
висши учебни заведения са придобили. Споделянето на този опит е много полезен и всички
ще спечелят, тъй като дистанционното обучение
е непрекъснато развиваща се форма. Атмосферата на конференцията е атмосфера на сътрудничество и размяна на ценен научен опит.
- Какво бихте пожелали на бъдещите кандидат-студенти, които ще изберат дистанционното обучение в СА „Димитър А.Ценов”?
Те ще могат да разчитат на едно солидно и ресурсно образование, с отлични преподаватели в
едно висше икономическо училище с традиции в
образованието. Когато вземат своята диплома
ще чувстват силата на своята отлична подготовка
през целия си живот. Аз съм сигурен, че тяхното
съвременно и силно обучение в Стопанска академия, проведено по една модерна технология,
ще допринесе не само за тяхната лична реализация, но и за успеха на цяла България.
АЛМА МАТЕР
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Представяме ви поетесата Дима Чонова

“красивее тишината в чашката на лалето” ! В цялата
си нова поетична книга
Дима Чонова ни посреща с
множество от интересни и
само нейни думи и настроения, които подсказват,
че в последните години тя
продължава да расте все
или на модерните преди години лексикони... Често се по-високо като творец. Или както
завръщам към едновремешните поетични късчета на самата Дима се изразява: ”ТолДима, които си пазя и до днес като изящен символ на кова съм неизбродна...”. И нежнашето детство...
ните ескизи, и
...
Днес Дима Чонова е
миниатюрите, и
завършен автор на нятрадиционните
Състезават се
колко поетични книги, в
стихотворения,
листата
на
дърветата
които остава вярна на
зву чат непови сълзите ми.
себе си - една спонтанна
торимо и изнеРонят
се
и всеотдайна, сърдечна
надващо в тази
малки слънца.
и слънчева личност. Но
св е тл а к н и г а,
Напролет цветя ще поникнат
в последната си засега
наречена от авза олтара на любовта.
стихосбирка ”Частица от
торката ”Частидъга”, поетесата е някак
ца от дъга.” Ра...
по-различна. Въпреки че
достното за мен обаче е, че Дима е
открояващата се тема
запазила в себе си своята детска
В един миг
т ук е отново любовта,
чистота, че е успяла да се съхрани
забравих
авторката изтъкава от
като ”златното момиче”, което “между
земята се движи
съкровеното чувство фибреговете на радостта и тъгата”, чака
или слънцето,
лософска обвивка, зад
златната вода на щастието. Хубавото
аз или ти.
която дишат красотата
е, че поетесата открива и Божията
Да изчезне всяка тревога
на Всемира, светлината,
благодат в природната красота край
ние
сме
в
сърцето
на
Бога.
която е нейната родина,
себе си - в дъгата, в дъжда, който тя
сълзите, които за нея
нарича ”клавиши от Божието пиано”,
...
са ”кристално многотов слънчевата есен, в своята изповед
чие на прелялата душа”.
пред Бога и в житейските си открития.
Придойде
зловеща
В някои от своите нови
Сигурна съм, че пред Дима искрят очергорчивата река на мрака.
творби Дима излиза от
танията на нови поетични острови,
Бог
на
ръце
те
носи
краткостта на синтезинад бездната от мигове самотни. които тя трябва сама да извае и да
раните образи и създава
посети. Може би вече е изстрадала
по-обемни лирически имистината, че без букетите от болка,
...
пресии, в които откриванаречена от нея “цвете, което никне
ме и уникални, сътворени
в сърцето”, поезията е бизизходна
В жълтоносния поход
от нея слова. Как чудесно
улица... А моето пожелание към авна
есента
звучат само нейните слоторката е съвсем мъничко и скромно
все по-студено става.
восъчетания като ”цвете
- просто да си остане същата!
Любовта
ми
все
по–топла.
с л ънц е б лик на л о” и ли
Стефания Цанкова

Апотеоз на Божията благодат...
Дима Чонова е родена
в Свищов на 2 февруари
1961 година. Завършила
е специалност ”Финанси
и кредит” в СА ”Димитър А. Ценов”. Работила
е над 20 години като
преподавател по икономически дисциплини в
Химически техникум, град Димитровград, след
това е била финансов ревизор в София, където живее понастоящем и в момента отново
преподава икономика в колеж. Нейни творби
са печатани в централни издания, печелила
е национални литературни награди, автор е
на няколко поетични книги, между които се
открояват ”Пръски дъжд” и ”Златната точка
на слънцето”.
Лично за мен е много приятно и леко да пиша за
Дима Чонова. Защото, без да искам, следя нейното
оригинално поетично творчество от дълги години. А
това е още от нашето общо детство и юношество, когато с нея бяхме близки приятелки. Пишехме своите
различни по стил творби във времето, когато бяхме
две момиченца - буйни, вечно тичащи и свръхемоционални, винаги готови за разни безразсъдно смели
постъпки – като вървенето по тънки и високи каменни
первази, катеренето по огромни дървета, за ужас на
минувачите или бясното засилване на люлките на “Калето”, където се люлеехме задължително прави...
И въпреки че във вестниците вече печатаха моите
невръстни творби, Дима не бързаше да публикува.
Тя пишеше своите миниатюрни, но удивително мъдри
за възрастта си поетични послания и ми ги подаряваше, написани на картички за именни и рождени
дни, на картички от Италия, които й носеше след
специализациите си, баща й проф. Никола Чонов,

Красивите багри на един живот
По време на Ронсарови дни 2009 във фоайето на Община Свищов
бе подредена чудесна
изложба на свищовски
художници, наситена с
много пролетни и свежи
цветове. В осмото издание на тази традиционна културна изява
бяха представени 11 автори: Владимир Попов,
Димитър Митев, Катя
Николова, Йордан Спасов, Йордан Христов,
Камен Крумов, Пламен
Симеонов, Борис Ангелов, Пламен Филипов, Елица Веселинова.
Експозицията включваше 31
творби, изпълнени в различни
жанрове и техники – акварел,
маслени бои, фотография. За
тържественото откриване на
изложбата, както и да участва

със свои картини, проф.Радко
Радков бе поканен от свищовския художник Камен Крумов.
В ласкавото си послание проф.
Радков подчерта, че нашите художници са едни от достойните
хора, представящи
славните традиции на
Свищов в
областта
на културата.
П о късно,
с р е д
изобразителните творби на
свищовските художници с невероятна топлота и
р еа лис т ично с т се
открояваха и картините на професора,
който отново приятно ни изненада, този
път с художническия
си дар. На своите три

платна той бе пресъзда л букет от
макове, Троянския
манастир и река
Черни Осъм.
От автора разбираме, че влечението му към рисуването датира
още от детските
години. Още тогава той посяга към
молива, акварелите и маслените
бои, за да отрупа
стените на бащината си къща със
своите първи картини.
Всъщност първоначалният
интерес на младия Радко към
изобразителното изкуство не
е случаен, тъй като баща му,
видният краевед Васил Рад-

ков, е бил преподавател по
рисуване.
В бащиния дом на бъдещия
професор Радков постоянно са
гостували хора на изкуството,
разглеждали са се албуми с
картини, обсъждани са културни прояви, свързани с изложби... Разходките на Радко и

неговия приятел
и съученик – известният художник Ангел Ботев
с лодка по Дунава, са оцветени
с топлите багри
на хубавите юношески спомени.
Затова не е учудващо тогавашното намерение
на младежа да
кандидатства
в Националната художествена ака демия в
София, носеща
името на известния свищовски
в ъ зр ож денск и
художник Николай Павлович.
Впоследствие
Радко
избира
Сп о р тн а т а
академия, къстои нито миг без да работи
дето е приет.
нещо и това е според него приДнес, въпреки мно- чината да посяга към четката
г о б р о й н и т е с и о б - и боите.
ществени и професиИ въпреки че многостранно
онални ангажименти, развитият самороден художник
проф. Радко Радков скромно да твърди, че рисува,
продължава да рису- за да запълни малкото си свова и предпочита ак- бодно време, неговите изящварелите.
ни картини подсказват, че са
Професорът отбягва сътворени с красивите багри
да говори за художни- на един смислен и талантлив
ческите си умения и живот.
винаги изтъква таланАЛМА МАТЕР
тите на
другите
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