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Броят се посвещава на патронния празник на Академията

Отново посрещаме първия ноемврийски ден, привидно 
обикновен и отбелязан като поредна дата в календара. Но 
всъщност този ден е  празничен и сияен, защото ни озарява 
с прозрението, че българският народ  продължава да е буден 
за науката, културата и изкуството. Защото и днес всеки 
съвременен българин, който чува безсънното ехо на словото, 
си припомня делото на книжовниците, просветителите и 
дейците за национално освобождение, пренесли през времето 
духовните ценности на България. Припомня си и поетичния 
възглас на Константин Преславски от неговата свята „Аз-
бучна молитва”: „ Но сега дай ми изобилно слово, отче, сине и 
пресветий душе, на молещия помощ от тебе…” Апостолските  
стъпки на Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Владислав Гра-
матик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, Паисий Хилендарски, 
братя Миладинови, Георги Раковски, Петко Славейков, Васил 
Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко Константинов и 
много други духовни титани,  продължават да ни  водят към 
високите хребети  на нравствената пробуда. След ехтящите 
Паисиеви слова, разбудили народа от робския му сън,  книжов-
ното дело е пренесено от следващите духовни люде, влели се 
в просветния и културен живот, в посоките на литературата, 
в църковните борби,  в    дарителството... Те са народните 
будители. Те са радетелите за  постоянното благоденствие 
и възход на скъпото ни Отечество. Те са неизброимите ог-
нени българи, които са опазили родното българско слово и са  
спасили родната ни идентичност... 

Днес в свищовската Стопанска академия се усеща  осе-
заемо нетленното присъствие на невероятния свищовец Ди-
митър Апостолов Ценов, който със своя хуманизъм и духовна 
щедрост е един от най-достойните будители на страната ни. 
Неговата мъдра далновидност е завещала безспирен вървеж на 
българския народ по пътя на културния напредък, към постигане 
на неговите идеали – научните и културни висини. Будителска-
та заръка на Дарителя  ежедневно напътства академичните 
ни преподаватели и студенти в плодотворните им и градивни 
учебни дни, за да бъдат запомнени като новите будители. Днеш-
ното измерение на техния книжовен възход откриваме и в дъха 
на дълголетните  аудитории, и в реализираното  дело на учено-
любивите млади хора. Многопосочните им творчески търсения, 
научни открития и хуманистично мислене изграждат духовен 
мост към обединена Европа и вселената на християнските цен-
ности, за да преобразят всеки нов учебен ден в красив празник 
на съвременните будители.                                  АЛМА МАТЕР

Честит празник, 
народни будители!

 На 28 септември в Сто-
панската академия с тър-
жествена церемония бе 
открита новата учебна 
2009/2010 година. Офици-
ални гости на  академична-
та общност бяха кметът на 
община Свищов Станислав 
Благов, народният предста-
вител д-р Ваньо Шарков, 
заместник- председател на 
парламентарната комисия 
по здравеопазване и вели-
котърновският митрополит 
Григорий. Ректорът на ви-
сшето ни училище доц. д-р 
Величко Адамов и гостите, 
придружени от заместник-
ректорите и деканите на 
факултетите на Академията 
бяха посрещнати в аудито-
рия № 1 от стотиците първо-
курсници. На тържеството 
присъстваха и г-н Пламен 
Александров, зам. – кмет 
на Общината, г-н Любомир 
Манолов, изпълнителен 
директор на Токуда Банк 
АД- София, ръководители 
на фирми и бивши възпита-
ници на Академията.

Тържеството бе открито 
от доц. д-р Андрей Заха-
риев, зам.-ректор на Ака-
демията, който поздрави 
студентите: „Златната сви-
щовска есен приютява в 
нашето училище най-до-
брите сред добрите. Тук 
вашите мечти ще се сбъ-
днат. Днес е вашият ден! 
На добър час!”

Ректорът на Стопанска-
та академия доц. д-р Ве-
личко Адамов откри новата 

академична година с тър-
жествено слово: „Добре 
дошли в храма на знанието 
- СА „Димитър А. Ценов”! 

Подобно древен ритуал в 
началото на пътя, вървим 
заедно преподаватели и 
студенти… Смелостта се 
крие в това – да получим 
необходимото образова-
ние. Смятаме, че сега е 
моментът на нови възмож-
ности по пътя на промя-

ната… Вие сте не само 
настоящето, но и бъдещето 
на България. Нека новата 
учебна 2009/2010 година да 

бъде вълнуваща и неповто-
рима за вас!”

С приветствие към но-
вите студенти се обърна и 
народният представител 
д-р Ваньо Шарков, който 
изрази своята убеденост, 
че в залата са бъдещите 
достойни хора, които ще 

управляват България. 
Заместник-ректорът доц. 

д-р Андрей Захариев обяви 
първенците на 70-я випуск, 

които са завършили обу-
чението си за бакалавър с 
пълно отличие- 6.00. Това 
са Мариела Матеева За-
горска, специалност „Фи-
нанси” и Стефан Веселинов 
Петров, специалност „Биз-
нес информатика”.
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Стартира учебната 2009/2010 година

Ректорът доц. д-р Величко Адамов връчва дипломата и златната значка на 
Академията на Мариела Загорска - отличник и първенец на випуск 2005-2009

Благородното дарение 
на Димитър Апостолов 

Ценов за създаване на 
висше търговско учили-
ще в Свищов дава нови 
надежди за проспери-
тет на крайдунавския ни 
град. Дарителят наджи-
вява акта на завещани-
ето си с цели двадесет 
години. През това време 
свищовци трябва да 
преодолеят многоброй-
ни препятствия, докато 
осъществят дарителския 
проект. Изключително 
последователни в своите 
усилия да подпомогнат 
изграждането на висше-
то търговско училище в 

Свищов са проф. Георги 
Данаилов и художникът 

Александър Божинов. 
През м. септември 1920 

г. Общинският съвет на 
Свищов определя мястото 
за бъдещата Академия /
на „Калето”/ и удостоява 
Димитър Апостолов Ценов 
със званието „почетен 
гражданин на Свищов”. 
Има ентусиазъм и всеоб-
що желание да се ускори 
изпълнението на дарител-
ския акт. През 1921 г. проф. 
Г. Данаилов предлага, в 
писмо до Дарителя, висше-
то училище да се настани 
временно в строящата се 
отдавна и още незавърше-

на сграда на мъжката гим-
назия /бъдещата Реална 
гимназия/.

След смъртта на Да-
рителя /1932 г./ завеща-
нието е прието със закон 
на Народното събрание 
– открива се възмож-
ност за пристъпване към 
осъществяване на да-
рителския проект. През 
1934 г. възниква идеята с 
парите от дарението да 
се построи доходно зда-
ние, което да осигурява 
необходимите средства 
за изграждането и из-
дръжката на висшето 
училище в Свищов. Про-
учват се и възможните 
терени за постройката 
на зданието /1936 г./, като 
се разискват два вариан-
та – сградата да бъде на 
„Болничния баир”, или на 
„Калето”.

С решителната подкре-
па на Царя и енергични-
те действия на изпълни-
телите на завещанието, 
всички пречки по пътя за 
осъществяване волята на 
Дарителя са преодолени.

На 3 стр. 

Честваме 70 години от 
откриването на Ректората

От 18 до 19 септември 
в град Севастопол, Ук-
райна се състоя   тради-
ционната международ-

на конференция „Про-
блеми и перспективи 
в  развитието на съ -
трудничеството между 

страните от Югоизточ-
на Европа в рамките на 
организацията на чер-
номорското икономи-

ческо сътрудничество”. 
По покана на нейните 
организатори – кате -
дра „Меж дународна 

икономика”, към иконо-
мическия факултет на 
Донецкия национален 
университет, в работата 

на  конференцията взе 
участие и българска де-
легация.

На 3 стр.

Участие на Стопанската академия 
в международна конференция

Подписване на Договора за сътрудничество
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Акценти в брояАкценти в броя

Представяме ви

Стартира учебната 2009/2010 година
От 1 стр.
Лично рек торът на 

Стопанската академия 
доц. д-р Величко Адамов 
връчи на двамата отлич-
ници златната значка на 
Алма матер, присъждана 
от 1940 година до днес, 
специална грамота, ди-
пломата за бакалавър и 
последното издание на 
„Икономическа енцикло-
педия на България”. Пър-
венците благодариха на 
своите преподаватели и 
пожелаха успешно след-
ване на първокурсниците 
в най-престижното ико-
номическо висше учили-
ще в страната ни. Кметът 

на Общината връчи на 
двамата отличници тазго-
дишната парична награ-
да  на Община Свищов 
в размер на 1000 лева 
заедно с диплом. „Днес 
съм пред най-изисканата 
аудитория–аудиторията 
на свищовската Стопан-
ска академия. За нас, 
свищовлии, най-голямото 
богатство са нейните сту-
денти и преподаватели… 
Особена привилегия е 
ние да бъдем столицата 
на икономическото об-
разование в България”, 
каза кметът.

Председателят на Сту-
дентския съвет Ангел 

Георгиев приветства но-
вите студенти с думите: 
„Скъпи приятели, време-
то доказа, че поколения-
та възпитаници на висше-
то ни училище са негово-
то градивно бъдеще. Те 
въплъщават свободата и 
творческите идеи, които 
са пътя на страната ни 
към прогреса.” От името 
на първокурсниците със 
слово отговори Наталия 
Алексиева, възпитаничка 
на ДТГ „Димитър Хад-
живасилев”, издържала 
кандидат-студентския 
изпит с пълен отличен. 
Великотърновският мит-
рополит Григорий бла-

гослови студентите със 
слово-молитва за здраве 
и благоденствие. В края 
на тържеството доц. д-р 
Андрей Захариев проче-
те поздравителни адреси 
от президента на Репу-
блика България Георги 
Първанов, от председа-
теля на Народното съ-
брание Цецка Цачева, от 
министъра на образова-
нието, младежта и наука-
та Йорданка Фандъкова, 
от областния управител 
доц. д-р Пенчо Пенчев, 
от Общински съвет - Сви-
щов, от депутата Аспарух 
Стаменов.

    АЛМА МАТЕР

Доц. д-р Кольо Колев, 
ръководител на катедра 

,,Застраховане 
и социално дело”

През учебната 1949/1950 г. започва 
обучението по застраховане и социално 
дело. На 31.01.1950 г. със Заповед № 409 
на Комитета за наука, изкуство и култура 
се изгражда катедра ,,Застраховане и 
социално дело”, с което за първи път във 
Висше училище за стопански и 
социални науки (сега Стопан-
ска академия ,,Д .А. Ценов”) е 
поставено началото на орга-
низирано обучение по инсти-
туционализирана и държавна 
специалност. Основател и първи 
ръководител на катедрата е 
проф. д-р Велислав Гаврийски, 
а първи преподаватели са доц. 
д-р Пеньо Телбизов, проф. д-р 
Иван Кацаров,  доц. д-р  Марин 
Петров, проф. Васил Ранков, 
доц. Юлиян Дончев. През 60-те 
години са привлечени нови пре-
подаватели - доц. Георги Бело-
вeждов, проф. Христо Драганов, 
доц. Петър Пенков, а през 70- те 
години - доц. Йото Йотов, доц. 
Здравко Георгиев, доц. Атанас 
Махлев и доц. Георги Денев.

Сега обучението на студен-
тите от специалността ,,За-
страховане и социално дело” 
се извършва от 14 преподава-
тели. Катедра ,,Застраховане 
и социално дело” е акредитирана и осъ-
ществява обучение във всички степени: 
колежанско, бакалавърско, магистърско 
и обучение на докторанти. През 60-го-
дишния период на специалността,  всич-
ките й степени са завършили около 7000 
специалисти, които са се реализирали 
в народното стопанство на страната. В 
колежанско обучение сега се учат по кур-
сове около 25-30 студенти и завършват 
като професионални бакалаври, които 
имат право да запишат избрана от тях 
магистърска програма. В бакалавърско 
обучение средногодишно, по курсове, 
се обучават от 150 до 170 студенти, които 
имат право още във втори курс да из-
бират блок избираеми дисциплини по 
,,Актюерство”, ,,Икономика и управление 
на социалното осигуряване”, ,,Застра-
ховане”, ,,Здравен мениджмънт”, а след 
завършване на бакалавърското обучение 
да се насочват към една желана магис-
търска програма. 

Катедра ,,Застраховане и социално 
дело” развива три магистърски програ-
ми: ,,Застраховане”, ,,Социален  менидж-
мънт”, ,,Здравен мениджмънт”. По тях се 

обучават годишно около 100 студенти, от 
които около 20 получават второ висше 
образование с желана магистратура. Го-
ляма част от завършилите специалността  
,,Застраховане и социално дело” в Сто-
панска академия ,,Д. А. Ценов” работят в 
застрахователни и здравноосигурителни 
дружества, Министерството на труда и 
социалната политика и агенциите към 
него, Националния осигурителен инсти-
тут, Националната здравноосигурителна 
каса и техните териториални поделения, 
Регионалните центрове по здравеопаз-

ване, Дирекциите "Социално подпомага-
не" към общините, в общински, държавни, 
частни лечебни заведения и много други 
институции и фирми. 

През последните три години се обно-
виха учебните планове и програми, въве-
де се кредитна система, която изцяло от-
говаря на страните от Европейския съюз 
и създава възможност за мобилност, при 
желание на студентите да учат временно 
или постоянно в други учебни заведения 
от страни на ЕС. Членовете на катедрата 
непрекъснато обогатяват учебните кур-
сове с нови знания, свързани с бързите 
промени в теорията и практиката. 

Плодотворните традиции  на нашите 
предшественици - преподаватели, на-
лагат непрестанно усъвършенстване на 
преподавателите и утвърждаване на ав-
торитет сред студентите, научните среди 
у нас, в чужбина и гражданите на град 
Свищов. Катедреният съвет предявява 
високи изисквания към научните изслед-
вания на докторанти и хабилитиращи се 
преподаватели. Научната продукция от 
членове на катедрата е наложила обра-
зци в научните изследвания. Препода-
вателите от катедрата са разработили 

съвременни интерактивни методи за 
обучение в дистанционна форма и по 
всички магистърски програми.

Катедреният състав поставя високи 
изисквания при обучението на студенти-
те  от специалността. Трите магистърски 
програми, по които се обучават студенти-
те нямат конкурент в българското обра-
зователно пространство. Доказателство 
за това е обучението в магистърските 
програми на студенти-бакалаври, завър-
шили други висши училища в страната, 
които продължават обучението към спе-

циалността. 
Катедра ,,Застраховане и социално 

дело” е средище на активна научноиз-
следователска и конферентна дейност. 
Катедреният състав организира ежегод-
ни конференции по проблеми на застра-
ховането, осигуряването и социалната 
политика на държавата, в които вземат 
участие представители на научните 
среди в България, от други страни и прак-
тиката. Наши преподаватели ежегодно 
участват в конференции в други страни, а 
катедрата поддържа преки контакти със 
сродни катедри в Русия, Украйна, Полша, 
Чехия, Великобритания, Германия, Фран-
ция, Испания  и други страни.

Завършилите и реализиралите се 
студенти от специалност ,,Застрахова-
не и социално дело” със своята работа 
носят  висок имидж и заслужена гордост 
за преподавателите от катедрата. Тези 
млади хора са нашата  увереност, че 
направените изменения в учебните пла-
нове и програми, учебно съдържание,  
във всички степени на обучение по спе-
циалността, ще издигнат на най-високо 
равнище подготовката на специалисти по 
застраховане и социално дело. 

Катедра ,,Застраховане и социално дело”  

60 години след началото

Доц. Кольо Колев по време на семинарни занятия

От 18 до 19 септември в град Севастопол, Ук-
райна се състоя традиционната международна 
конференция „Проблеми и перспективи в раз-
витието на сътрудничеството между страните 
от Югоизточна Европа в рамките на организа-
цията на черноморското икономическо сътруд-
ничество”. По покана на нейните организатори 
– катедра „Международна икономика” към ико-
номическия факултет на Донецкия национален 
университет, в работата на конференцията взе 
участие и българска делегация, съставена от 
ректора на СА „Димитър А. Ценов” доц. д-р 
Величко Адамов и зам.-ректора по Научни из-
следвания и международно сътрудничество 
доц. д-р Агоп Саркисян.

По време на това традиционно и значимо 
научно събитие беше  подписан и Договор 
за двустранно сътрудничество с Държавния 
икономически университет на Одеса, който 
е създаден през 1820 година и обучава около 
10500 студенти в областта на икономиката и 
социалните науки.

На 28 септември в Стопанската академия 
с тържествена церемония бе открита новата 
учебна 2009/2010 година. Официални гости на  
академичната общност бяха кметът на общи-
на Свищов г-н Станислав Благов, народният 
представител д-р Ваньо Шарков и великотър-
новският митрополит Григорий. Ректорът на 
висшето ни училище доц. д-р Величко Адамов 
и гостите, придружени от заместник-ректорите 
и деканите на факултетите на Академията бяха 
посрещнати в аудитория “Проф. Д. Бъров“ от 
стотиците първокурсници. 

В сградата на Финансовия факултет на Сто-
панската академия бе открит офис на Токуда 
Банк АД. Събитието, отбелязано на  28 сеп-
тември 2009 година,  бе резултат от сключения 
договор между банката и Академията.

Освен офис, банковият клон ще бъде съще-
временно  и учебен център на Стопанската 
академия.

На 29 септември 2009 година бе открит 
обновения Дом на учения към СА „Димитър 
А. Ценов”. Ръководството на Академията е 
решило да допълни и осъвремени облика на 
обекта, който доскоро е бил център само на 
научни срещи, заседания и конференции. След 
благоустройството Домът се превърна в уютно 
място за провеждане на лични и служебни 
тържества.

Още една необходима и оригинална придо-
бивка на Стопанската академия бе официално 
открита на 30 септември 2009 година. Панора-
мен апартамент с изглед към река Дунав събра 
преподаватели, служители и граждани на 4 
етаж в Студентски блок 2. Предимствата на 
тази приемна за гости от страната и чужбина 
са близостта й до Ректората и колоритната 
гледка към реката, емблематична за нашия 
град. 

На 6 октомври 2009 отвори врати изцяло ре-
монтираният блок 8 в Студентския град. Ректо-
рът доц.д-р Величко Адамов преряза лентата, 
след което заедно със заместник-ректорите и 
присъстващите на празника преподаватели, 
служители и студенти разгледа обновения 
блок. 

Група от 10 представители на СТД “Академик” 
от 18 – 21 септември 2009 г. посетиха почти не-
покътнатата природа на Самотраки, един от 
забележителните гръцки острови, който е само 
на 60 км. от континента. 

Основната цел е осъществена на 20 септем-
ври. След 6-часово непрекъснато изкачване 
участниците стъпиха на първенеца на плани-
ната Саос – вр. Фегари (Луна) – 1626 м. 
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Честваме 70 години от 
откриването на Ректората

От 1 стр.
В знак на благодарност 

Общинският съвет на Сви-
щов обявява за почетни 
граждани министър Ди-
митър Вълев, проф. Георги 
Данаилов и художника 
Александър Божинов.

На Димитровден (8 но-
ември) 1936 г., в Аулата 
на Търговската гимназия, 
Цар Борис III тържествено 
открива Висшето търгов-
ско училище „Димитър 
Апостолов Ценов” – Сви-
щовската академия!

Лекциите със студен-
тите започват на 18 но-
ември в салона на Чи-
талище „Еленка и Кирил 
Д. Аврамови”. Започва и 
подготовката на салона 
в Търговската гимназия 
за учебна зала на студен-
тите, докато се реши про-
блемът с изграждането 
на собствена сграда на 
Академията. 

През януари 1937 г. ко-
мисията, която трябва да 
избере място за стоеж 
на сградата на Академи-
ята, избира за тази цел 
квартала под „Калето”. 
Целта е там да се офор-
ми университетски квар-
тал. Веднага Общинският 
съвет взема решение за 
отчуждаване на дворните 
места. Това дава възмож-
ност Ефорията да пристъ-
пи към непосредствени 
действия за построяване 
на зданието на Висшето 
търговско училище. В про-
токола от 5 юни 1937 г. се 
отбелязва: „С оглед при-
етия понастоящем начин 
на строеж на училищни 
здания в чужбина, осо-
бено в Англия, Италия и 
Америка, където е въз-
приета … система, която 
позволява постепенно 
развитие на постройките 
съобразно финансовите 
възможности и нуждите 
на училището, Ефорията 
намира, че той е най-удо-
бен и практичен.

„…На първо време ще е 

необходимо да се построи 
едно централно здание, в 
което да има една голяма 
аудитория за 400 души; 
други две по-малки за по 
250 души и 4 големи класни 
стаи заедно с необходими-
те … стая за преподавате-
лите, кабинет на ректора, 
канцелария, временна 
библиотека и пр., за което 
ще са необходими прибли-
зително 5 500 000 лв.

Реши:
а) Да се отдели сумата 

от 2 000 000 лв. част от 
чистия приход на фонда, 
набран от смъртта на 
наследодателя до днес, 
която сума да се употреби 
за постройката на здани-
ето на ВТУ „Димитър А. 
Ценов” в гр. Свищов.

б) За останалата сума 
от 3 500 000 лв.  да се склю-
чи заем.”

В следващите дни Ефо-
рията решава да възложи 

на архитектите Иван Васи-
льов  и Асен Михайловски 
от София да разработят 
архитектурните планове. 
През м. август се стига до 
договаряне и е определен 
срок за изпълнение до 4 
септември 1937 г.

Първоначалната идея е 
да се проектира цял уни-
верситетски квартал – с 
главно учебно заведение, 
ректорат, библиотека, се-
минарно здание, студент-
ски дом с читалище, гим-
настически салон, ресто-
рант, кафене, жилища за 
прислугата, домакин и пр. 
Това „трябва да стане по 
най-художествен начин” 
(Протокол № 8 на Ефори-
ята от 9 юни 1937 г.).

На 15 октомври 1937 г. 
се провежда търг за въз-
лагане строежа на пред-
приемач. Ефорията обаче 
не приема направените 
оферти, тъй като са „над 
девиза”.

През м. януари 1938 г. 
Ефорията взема решение 
за коригиране на плано-
вете, с цел първо да се 

построи централно зда-
ние: „Ефорията реши да 
се възложи на архитекти-
те Иван Васильов и Асен 
Михайловски от София 
да коригират сегашният 
план на централното зда-
ние, без да се увеличава 
застроената площ, като 
поправят разпределение-
то, тъй като в постройката 
да има 12 малки и големи 
аудитории и един бюфет. ... 
Предвид на тези измене-
ния Ефорията реши да се 
изразходват за построй-
ката 7 /седем/ милиона 
лева. 1) Да се използва 
отпуснатия заем 3 500 000 
лв., а останалата сума 
3 500 000 лв. да се реа-
лизира като се осребрят 
част от срочните свиде-
телства и ценни книжа, 
депозирани в БЗК Банка 
за гаранция на заема, в 
който случай заемът ще 
се гарантира с ипотека на 

имота пред БЗКБ, както 
първоначално предлага-
ше същата банка. 2) Да 
се продадат места, от ре-
ализираната сума да се 
отделят 7 (седем) милиона 
лева нуждни за построй-
ката…(Протокол № 24 от 
15 януари 1938 г.)"

Проведеният през м. 
април 1938 г. втори търг 
за отдаване строежа на 
предприемач е спече -
лен от Слави В. Гюдеров, 
който предлага цена 1% 
под девиза.

Работите по построй-
ката на Академията за-
почват на 16 май 1938 г. 
– подравнява се теренът. 
През м. юни се назначава 
технически надзирател 
по постройката Димитър 
Игнатов от Свищов – с 
възнаграждение 80 лв. на 
ден, по-късно увеличено 
на 100 лева.

Изкопите за сутерена 
са завършени през м. юли 
и се подготвя изливане-
то на основите „с бетон 
– арме”. Предприемачът 
Слави Гюдеров представя 

на Ефорията програма за 
работите по постройката, 
но архитектът Иван Васи-
льов намира, че е необ-
ходимо предприемачът 
да ускори работата, като 
наеме повече работници.

През м. септември 1938 
г. Ефорията взема реше-
ние да изплати възна-
граждение на архитекта 
57 863 лв.

На 29 октомври 1938 
г. се полага основният 
камък на строящата се 
сграда „при стечение на 
цялото гражданство и 
учащи се” (в. „Свободна 
мисъл”, бр. 644 от 5 ноем-
ври 1938 г.). През лятото на 
следващата година сгра-
дата е вече построена 
(„под покрив”) и се работи 
по интериора. Започва 
направата на подпорната 
стена и стълбищата около 
сградата (търгът е спече-
лен също от Слави Гюде-
ров, който предлага цена 
10% под девизната цена 
250 000 лв.). Колонадата се 
постила с романски плочи 
„добре бочардисани”. В 
свищовските вестници се 
съобщава, че „зданието 
на строящата се Академия 
в града ни е на доизкарва-
не веч. Дюшеметата и пар-
кетите в аудиториите и по-
малките стаи са сложени; 
стените са боядисани и 
сега се почиства дюшеме-
то на главната аудитория 
(дъгоподобни 14 тераси за 
столове връз тях). Остава, 
като по-важна техническа 
работа, доизкарването 
на стълбите, които водят 
до улицата за зданието. 
Общия вид на зданието е 
семпъл, но внушителен”. 
(В-к „Свободна мисъл”, 
бр. 679 от 16 септември 
1939 г.).

Тържественото осве-
щаване на сградата на 
Академията става също на 
Димитровден – 8 ноември 
1939 г. По този случай при 
зданието на Популярна-
та банка (сега комплекс 
„Славяни”) градският ин-
женер Литошенко въздига 
специална арка с надпис 
„Добре дошли”, която пре-
дизвиква възторг у сви-
щовци, оприличавайки я 
на умален вид на Париж-
ката триумфална арка. 
Така Димитровден се пре-
връща в ден – символ на 
Свищовската академия, 
на нейния дарител – Ди-
митър Апостолов Ценов, 
ден на първия неин ректор 
– проф. Димитър Бъров. 
Това е денят на официал-
ното откриване на Акаде-
мията и на освещаването 
на сградата на Ректората 
– архитектурна забележи-
телност на нашия универ-
ситетски град.

 Проф. Радко 
В. РАДКОВ

От 1 стр.
Тя бе съставена от ректора на СА „Димитър А. 

Ценов” доц. д-р Величко Адамов и зам.-ректора 
по Научни изследвания и международно сътруд-
ничество доц. д-р Агоп Саркисян. 

По време на това традиционно и значимо 

научно събитие беше  подписан и Договор за 
двустранно сътрудничество с Държавния иконо-
мически университет на Одеса, който е създаден 
през 1820 година и обучава около 10500 студенти 
в областта на икономиката и социалните науки.

В проведените разговори на официалната 
среща с ръководството на Одеския универси-
тет бяха набелязани основните направления, 
по които ще се осъществява сътрудничеството 
между двете институции, уточнени бяха кон-
кретните действия, които ще се предприемат в 
рамките на подписания договор. В бъдеще стра-
ните-партньори  ще положат усилия за развитие 
на многобройни форми на сътрудничество в 
учебно-преподавателската и в научноизследова-
телската работа. Предвидени са обмяна на опит 
при разработване и актуализация на учебните 
планове и програми, обмен на преподаватели и 
студенти, съвместно разработване и издаване 
на учебни пособия и учебници, участие в конфе-
ренции, симпозиуми, семинари, кръгли маси в 
Украйна и в България, съвместно организиране 
и провеждане на  научни, практически и методи-
чески конференции, изследвания на научни теми 
по актуални икономически проблеми от двете 
страни и много други.

По време на пребиваването в Украйна бъл-
гарската делегация от Стопанската академия 
затвърди установените си взаимоотношения и с 
Молдовската икономическа академия, град Ки-
шинев, като бе проведена официална среща с 
нейния ректор проф. Грегоре Белостечник. Бяха 
отправени конкретни предложения за размяна 
на студенти и  преподаватели, беше потвърдено 
взаимното желание на ръководствата на двете 
висши училища за активизиране на дейностите, 
заложени в подписания през тази година договор 
за взаимно сътрудничество.

Ректорът на Одеския икономически универси-
тет е установил близки взаимоотношения и с ар-
менската диаспора в гр. Одеса  чрез изградената 
структура на Арменския културен и просветен 
център в града, който се е утвърдил като събира-
телен център на арменците, наброяващи 40 000 
души. Делегацията от свищовската Академия по 
покана на Арменския център посети различните 
му подструктури, като учебни зали за провеж-
дане на обучението на децата на арменски език 
и история, арменската църква, спортните зали 
и съоръжения. Изключително топло бяха по-
срещнати представителите на България, която е 
помогнала на арменските бежанци в далечните 
1915-1916 години, свързани с тогавашните  печал-
ни събития.

Визитата на делегацията от Стопанската ака-
демия в Украйна и всички инициативи и прове-
дени мероприятия по това време допринесоха 
за още по-силното открояване международния 
авторитет на Академията и за разширяване на 
научния и културен обмен, не само със страните 
от Европейския съюз, но и с бившите страни от 
Общността на Независимите държави .

 АЛМА МАТЕР

Участие на Стопанската академия 
в международна конференция

Среща с ръководния екип на МИА

Стенопис в сградата на Ректората
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Г-н Любомир Ма-
нолов е роден през 
1967 година в град 
Банкя. Завършил е 
специалност „Сче-
товодство и кон-
трол” в УНСС. От 
1993 година е във 
финансовия сектор. 
Преминава през ця-
лата йерархия на 
банковата кариера 
– от служител "Об-
служване на фирми" 
до изпълнителен 
директор. Прите-
жава сертификат 
за инвестиционен 
консултант. Основ-
на насока в работа-
та му е свързана с 

инвестиции-
те и ликвид-
ността. От 
3 години е из-
пълнителен 
директор на 
Токуда Банк 
АД – София.

- Г-н Ма-
нолов, каква 
е мисията 
на Токуда 
Банк АД?

Н и е  с м е 
м а л к а ,  н о 
качествена 

финансова инсти-
туция. Стремим се 
към непрекъснато 
повишаване качест-
вото на обслужване 
на своите клиенти, 
като им предлага-
ме тези услуги, от 
които се нуждаят. 
Осигуряваме кон-
фиденциалност и 
защита на интере-
сите им при тяхното 
обслужване. Зато-
ва и девизът на бан-
ката е „Ние гаран-
тираме качество, 
конфиденциалност, 
коректност”.

-  Ка к ви с а 
преимуществата 

за нашия град с 
откриването на 
свищовския клон 
на банката?

На личието на 
нашия офис в Сви-
щов дава нова въз-
можност за подпо-
магане на граждани 
и фирми с различни 
финансови услуги. 
Присъствието на 
още една банка ще 
предостави  право 
на избор на насе-
лението. При нас 
разнообразието 
на продукти е го-
лямо. Банката ра-
боти и със систе-
мата „Юнистрийм”  
за международни 
преводи, като мак-
сималното време, 
в което се извърш-
ва преводът е до 2 
часа, а таксите са 
минимални. 

- С какво Току-
да Банк ще бъде 
полезна на сту-
дентите от Стопан-
ската академия?

Идеята е в ре-
ални условия, чрез 
помощна база сту-
дентите да могат 

пряко да участват 
в банкиране, да се 
запознават отблизо 
с основните банко-
ви операции, с тях-
ната характерис-
тика. Свищовският 
ни банков клон ще 
помогне за профе-
сионалното ориен-
тиране на младите 
хора и за бъдещото 
им утвърждаване 
като висококвали-
фицирани специа-
листи. 

- Вашите поже-
лания към акаде-
мичната ни общ-
ност?

Преди всичко 
искам да поздравя 
първокурсниците 
от Стопанската ака-
демия и да им поже-
лая успешен старт 
към тяхното обу-
чение като бъдещи 
финансисти. Нека 
младите хора да съ-
четават успешно ху-
бавите студентски 
години с шанса да 
се развиват във Ва-
шето елитно висше 
училище!

АЛМА МАТЕР

На 28 септември т.г. в 
сградата на Финансовия 
факултет на Стопанска-
та академия бе открит 
офис на Токуда Банк АД. 
Събитието бе резултат 

от сключения договор 
между банката и Акаде-
мията. 

Токуда Банк е част от 
японската икономическа 
група Токушай Медикал 
Корпорейшън, чийто ос-
новател и собственик е 
д-р Торао Токуда. Бан-
ката има около 40 офиса 
на територията на Бъл-
гария.

Изпълнителният ди-
ректор на Токуда Банк 
АД – София - г-н Любомир 
Манолов изказа благо-
дарност към академич-
ното ръководство за съ-
действието. Той заяви, че  
откриването на свищов-
ския клон на Токуда Банк 
ще подобри икономиче-

ското развитие на града 
и ще се направи опит за 
по-различен начин на 
банково обслужване. Из-
пълнителният  директор 
подчерта, че освен офис, 

банковият клон ще бъде 
същевременно  и учебен 
център на Стопанската 
академия.

„В хубавия ден, на 
който бе открита новата 
учебна година, се реа-
лизира идеята ни – на 
територията на Стопан-
ската академия да си съ-
трудничим с Токуда Банк. 
Това събитие е плод на 
едно предизвикателство, 
отправено към всички 
висши училища. В грани-
ците на Академията има 
няколко банки. Това дава 
възможност за ефектив-
но обучение на нашите 
студенти - магистри. На 
добър час!”, пожела в 
своето поздравление 

ректорът на СА „Димитър 
А. Ценов”  доц. д-р Велич-
ко Адамов.

Кметът на община Сви-
щов г-н Станислав Благов 
изрази своето задовол-

ство от огромната чест, 
която представлява от-
криването на банковия 
клон в нашия град. „ Това 
хубаво събитие се случ-
ва само един ден след 
закриването на празни-
ците „Свищовски лоз-
ници”. Съвпада и с едно 
ново начало – началото 
на учебната година в 
Стопанската академия, 
която е била и ще си ос-
тане първа”, заяви кметът 
на града ни. Сред гостите 
на тържеството бяха г-н 
Иван Димитров, дирек-
тор на офиса на Токуда 
Банк във В.Търново и 
представители на общин-
ската администрация.

АЛМА МАТЕР

Свищовският офис на Токуда Банк АД 
ще бъде и академичен учебен център

Интервю с г-н Любомир Манолов, изпълнителен директор на Токуда Банк АД - София

На 29 септември 2009 
година бе открит об -
новеният Дом на уче-
ния към СА „Димитър А. 
Ценов”. На тържеството 
присъстваха кметът на 
общината Станислав 
Благов, преподаватели 
и служители от Академи-
ята, общественици. След 
отслужения водосвет за 
благото на Академията, 
за здраве и благополу-
чие от свещеноиконом 
Димитър Андонов, рек-
торът на СА „Димитър А. 
Ценов” доц. д-р Величко 
Адамов се обърна към 
присъстващите с позд-
равителни думи: „Пре-
подавателите и служите-
лите на нашата красива 
Стопанска академия ще 
имат възможност в Дома 
на учения за творчески 
изяви и заслужен отдих. 
Това е поредна стъпка в 

работата ни за хората, 
за Академията, за съз-
даването на добрини. 
Хубаво е да усещаш и 
да виждаш това, което 
правиш, следвайки при-
мера на Дарителя. На 
добър час в новия храм 
на творчеството!”

Домът на учения отва-
ря за пръв път врати през 
1983 година. Като се е съ-
образило с досегашните 
функции на Дома, ръко-
водството на Академия-
та е решило да допълни 
и осъвремени облика на 
обекта, който доскоро е 
бил  център само на на-
учни срещи, заседания 
и конференции. Наред с 
тези функции, след бла-
гоустройството Домът се 
превърна и в уютно място 
за провеждане на лични 
и служебни тържества. 
Затова на мястото на 
нефункциониращия кафе-
бар е изграден съвреме-

нен ресторант. 
Той вече може 

да се използва не само 
от всички преподаватели 
и служители на Академи-
ята, но и от гражданите 
на град Свищов. Прави 
впечатление освежената 
и красива  дърворезба 
в кабинетите, която е  
внимателно реставри-

рана. Апартаментите за 
настаняване на гости и 
сервизните помещения 
са ремонтирани. Покри-
вът на Дома е обновен, 
извършено е допълни-
телно укрепване на юж-
ната страна на сградата. 
Преустроено е дворното 
пространство, като поло-
вината от двора е заета 
от зелена градинка, а 
другата част е покри-
та с плочи. Освен това 
са предприети всички 
мерки, свързани с проти-
вопожарните изисквания 
и инструкциите, направе-
ни от РИОКОЗ. За подо-
брения вид на сградата 

е извършено цялостно 
лакиране и боядисване, 
нова климатизация, ВиК 
и ел.инсталации. Обнове-
ният Дом на учения вече 
посреща първите си по-
сетители, които изказват 
отличните си впечатления 
от приятната обстановка 
и хубавата храна.

АЛМА МАТЕР

Домът на научния работник бе обновен

Още една необходима 
и оригинална придобивка 
на Стопанската академия 

бе официално открита на 
30 септември 2009 година.  
Панорамен апартамент с 
изглед към река Дунав 
събра преподаватели, 
служители и граждани на 
4 етаж в Студентски блок 

2. Гост на тържеството 
беше кметът на Община-
та г-н Станислав Благов. 

След освещава-
нето на поме -
щенията от све-
щеноиконом Ди-
митър Андонов 
доц. д-р Величко 
Адамов сподели 
с присъстващи-
те: „Това е една 
красота, която 

исках бъде достъпна за 
много хора. Гледайки 
Дунава, лично в мен се 
зароди идеята да използ-
ваме живописната част 
на Свищов за плодотвор-
ни цели. Днес тази идея е 

вече факт и е превърната 
в нещо полезно.” 

Приемната за офици-

ални гости от страната и 
чужбина е изградена на 
мястото на преустроени 
ведомствени жилища на 
Академията. Предимства-
та на тази гостна е бли-
зостта й до Ректората, с 
цел по-лесно придвижва-
не на хората, настанени в 
нея. Преди всичко обаче, 
панорамният апартамент 
ще привлича  със своята 
колоритна гледка към  
реката, емблематична за 
нашия град. 

 
АЛМА МАТЕР 

Панорамен апартамент за гостите на Академията

Ще помогнем за професионалното 
ориентиране на студентите
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Тържественото откриване на изцяло 
ремонтирания и модернизиран блок 

8 в Студентския град на 6 октомври 
2009 година, се превърна в празник за 
академичната ни общност. Събитието 
започна с водосвет, отслужен от све-

щеноиконом Димитър Андонов, който 
благослови студентския живот и раз-

растването на родния ни 
град. След това ректорът 
на Стопанската академия 
доц. д-р Величко Адамов 
каза в поздравителното 
си слово: „Радостно е, че 
въпреки кризата и ико -
номическите сътресения 
успяваме поетапно да об-
новяваме студентските 
блокове. Идеята на ака-
демичното ръководство е 
младите хора да получават 
не само качествено обра-
зование, но и да имат пре-
красни условия за живот и 
творческо развитие. Защо-
то с присъствието на сту-
дентите нашият град цъфти 
млад и красив. Пожелавам 
на настанените в блок 8, 
както и на всички студенти, 
да се радват дълго на нови-
те придобивки и да ги пове-
рят на идващите след тях. 
На всички желая радост, 
успехи и търпение. Защото 
винаги добрите намерения 
и начинания надделяват.” 

Ректорът преряза лента-
та, след което бе посрещ-
нат от домакините-първо-
курсници с пита и цветя и 
заедно със заместник-рек-
торите и присъстващите на 
празника преподаватели, 

служители и студенти разгледа обно-
вения блок. 

           
                            АЛМА МАТЕР

Отвори врати изцяло обновеният блок 8

Ина Зайранова  е от 
Бургас, но има свищовски 
корени. Родена е на 15 
декември 1989 година и e 
завършила Математиче-
ска гимназия в родния си 
град. От ученическите си 
години предпочита точните 
науки пред хуманитарните 
и затова мечтата й е била 
да учи икономика. Получи-
ла е чудесни отзиви за СА 
„Димитър А. Ценов” от брат 
си и повечето си роднини, 
които са завършили свищовското висше училище. 
Сега е първокурсничка от специалност „Финанси” 
към факултет „Финанси”. Имала е възможност да 
продължи образованието си в други висши училища 
в големи градове, но е избрала Стопанската   ака-
демия в Свищов. „Тук ще получа най-добрите знания 
при най-добрите преподаватели. Освен това ще 
контактувам с много млади хора, дошли от различни 
краища на България”, споделя Ина.

алеф Кочоолу е роден 
на 10 октомври 1990 годи-
на. Завършил е средното 
си образование в своя 
град Никопол. От малък е 
имал влечение към компю-
трите. В средното училище 
е харесвал математиката 
и икономиката. Затова не 
се е колебал при избора 
си за висше образова-
ние. „Бях сигурен, че ще 
продължа в Стопанската 
академия - Свищов не 

само защото е близо до моя град, а и защото тя е 
най-престижното икономическо училище. В Акаде-
мията очаквам да науча много и да се запозная с 
нови приятели”, каза  първокурсникът, избрал спе-
циалност „Счетоводство и контрол” към факултет 
„Стопанска отчетност”.

ЦветелИна Павлова 
от с. Малчика, община 
Левски, е родена на 20 май 
1990 година. 

Завършила е ДТГ „Ди-
митър Хадживасилев”, 
тъй като е пожелала да 
бъде добре подготвена 
за бъдещото си следване 
в Стопанската академия. 
Харесва работата с ком-
пютър, защото неговият 
екран пренася целия свят 
в дома й.

Сега е приета специал-
ност „Бизнес информатика” към факултет ”Менидж-
мънт и маркетинг”. 

Смята избора си на висше училище като едно 
ново начало, което ще я срещне с висококвалифи-
цирани преподаватели и добри колеги.

Мечтае да работи в бъдеще като компютърен 
специалист.

СветоСлав ГеорГИев 
от Видин e роден на 17 
декември 1990 година, за-
вършил е професионална 
гимназия. Цялото му се-
мейство са възпитаници 
на свищовската Академия, 
което силно е повлияло на 
решението му и той да про-
дължи образованието си 
в нея. „Това е най-извест-
ното, най-елитното висше 
икономическо училище”, 
твърди първокурсникът. 
Той е избрал специалност 

„Аграрна икономика” към факултет „Производствен 
и търговски бизнес” и смята, че точно тя ще бъде 
полезна за бъдещото му професионално утвър-
ждаване. 

Желае да работи непременно в България, която 
има нужда от млади специалисти.

ДанИел Петров е от 
Стара Загора. Роден е 
на 15 юни 1985 година. 
Завършил е гимназия по 
биотехнологии и химиче-
ски технологии. Решил е 
да продължи образовани-
ето си в КИУ, специалност 
„Аграрна икономика”. Из-
борът му е изключително 
повлиян от семейството 
му, защото неговата сес-
тра и родителите му са 
завършили СА „Димитър 
А. Ценов” и работят като 
икономисти. От тях е информиран за компетентните 
преподаватели и високото ниво на обучение в Ака-
демията. Вижда себе си след години в областта на 
търговията. Харесва Свищов, който е според него 
хубав и чист град, с младежки облик.

Споделени вълнения на първокурсници
непосредствено след официалното откриването на учебната година в аудитория "Проф. Д. Бъров" 

се състояха срещи с ръководствата на факултетите в Стопанската академия и Колежа.
Специално за в-к „алма матер” първокурсници от различни факултети споделиха своите вълне-

ния и очаквания.

Мисли на Дарителя
"Аз имах една мечта - да направя нещо 

за родния си град, в който захванах своето 
търговско поприще, и за българина, комуто 
изглежда предстои още много к ултурна борба, 
додето ще може да достигне своята справед-
лива, национална и човешка кауза. Образова-
нието, което свищовската търговска гимна-
зия "Д. Хадживасилев" разпространява така 
успешно, нека се засили чрез бъдещото Висше 
училище още повече за благото и стопанско-
националното преуспяване на нашия народ."

"През целият си дълъг живот - съм съжа-
лявал, че не ми бе дадено да преживея поне 
част от дните си в родния град, за който 
така искрено милея и за доказателство на 
тия мои чувства направих това, което ми бе 
възможно..."

Дипломата ми е стъпало 
към ново начало

Мариела е крехко и ми -
ловидно момиче, родено в 
Карлово през 1986 година.
Завършила е Търговска гим-
назия в Пловдив. След това е 
приета специалност „Финан-
си” в свищовската Стопанска 
академия. Когато говори за 
своите преподаватели, очите 
й блестят с възхищение от тях-
ната отзивчивост и приятелска 
подкрепа. Мариела уверява, че 
е достигнала до пълното отли-
чие с много работа, упоритост, 
себеотдаване и късмет .”За мен 
Свищов ще остане не само като 
любимо учебно средище, а и 

като място за забавления и 
отдих. Но все пак основната 
ми цел бе да се образовам”, 
разкрива отличничката.

Мариела вижда себе си 
в бъдеще като управленски 
кадър в банковото дело. На-
дява се да разгърне своите 
способности и придобити 
знания от свищовската 
Алма матер, за да гради 
добра кариера. Тя има и 
свое любимо занимание в сво-
бодното си време - членството 
в сдружение „Зелени балка-
ни”. Като природозащитник от 
няколко години девойката се 
включва в акции за опазване 
на редки животински и птичи 

видове.
„Имам дипломата в ръцете 

си, която е стъпало към ново 
начало. Отсега нататък започ-
ва истинският живот с доказ-
ване на моите способности”, 
доверява искрено Мариела.

Отличниците разказват
След официалната церемония по откриване на новата академична година от-

личниците на випуск 2005-2009 г. Мариела Загорска и Стефан Петров разказаха 
за читателите на в-к „алма матер” как са достигнали до своя блестящ успех.

няма невъзможни неща…
Стефан е роден през 1987 г. в 

град Плевен.Завършил е специ-
алност „Информатика” в Матема-
тическата гимназия в родния си 
град. Неговата интуиция го е до-
вела точно в Свищов. Освен това 

е бил привлечен и от реноми-
раната Стопанска академия, 
дала на България многоброй-
ни специалисти. Тук е избрал 
да учи „Бизнес информатика”. 
„Имах късмет да попадна 
в една благоприятна среда 
с мотивирани и изискващи 
преподаватели, които ни да-
доха много полезни знания и 
извън учебния материал. Тях-

ното желание бе да ни превърнат 
в мислещи и социално отговорни 
хора”, отбелязва Стефан. Сред ко-
легите си в групата се е старал да 
бъде обединител, като се радва,че 
е случил на хубав и сплотен ко-
лектив. Отличникът си представя 

професионалното бъдеще с една 
добра работа по специалността. 
Очаква тя да е свързана с компю-
три и програмиране. 

Хобито на Стефан е астроно-
мията. Той даже си има телескоп 
и бинокъл и свободното си време 
посвещава в наблюдения на нощ-
ното небе и различните природни 
явления. Изключително интерес-
ни са му метеорните потоци и 
затъмненията. „Няма невъзможни 
неща, когато човек желае нещо. 
Колкото и невъзможно да изглеж-
да, то ще се случи, щом се стреми 
към него. Вярата в успеха е пред-
поставка за успех”, обобщава 
усмихнато Стефан Петров.
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- Г-н Есенски, разкаже-
те ни за Вашето родосло-
вие. Какво е мнението Ви 
за поетичната дарба? 

- Родът ми участва във 
всички български въстания, 
буни и борби за правдата и 
свободата. Дядовците ми са 
онези муховци - оръжейници, 
които Бенковски призовава 
на Оборище и за които пише 
Захари Стоянов. Те палят 
къщите си и тръгват на само-
жертва в оня трагичен Април, 
а после ръководят защитата 
на Еледжик.

В нашия дом книгата беше 
култ, баща ми притежаваше 
рядък усет за поезията, без-
крайно обичаше България и 
вярваше в Бог. Мама беше 
най-добрият човек на земята, 
бяха много красиви с баща 
ми. Въпреки недоимъка в 
онези години, детството ми 
беше щастливо, изпълнено с 
уважение и обич. 

Колкото до поетичната 
дарба – не смятам, че е ня-
каква особеност, която прави 

притежателя ù по-специален 
от другите. Затова я  възпри-
емам не като лична заслуга, 
а като подарък и поради тази 
причина я разбирам един-
ствено като дълг пред хората. 
Тя е дадена на този, който да 
говори от името на народа 
си, да бъде глас на истината, 
красотата и доброто. 

- Кое усещате като свое  
истинско творческо приз-
вание - лириката, есеис-
тиката, драмата или друг 
литературен вид?

- Лириката и есеистиката, 
без уговорки. Израснах в 
Пазарджик, на който дължим 
такива поетически върхове 
като К. Величков, Д. Бояджи-
ев, Р. Алексиев, Т. Траянов, Н. 
Фурнаджиев. Там ме споходи 
близкото приятелство с гени-
алния преводач на поезия и 
невероятен българин Стоян 
Бакърджиев. По-късно съдба-
та ме сближи с Андрей Герма-
нов, Първан Стефанов, Хрис-
то Фотев, Иван Динков – само 
едно от тези имена е предос-

татъчно, за да повярва човек 
на перото. Лириката е велика 
съблазън, може би защото 
е най-човешкото изкуство и 
затова е трудно постижима. 
От нейните мълчания и недом-
лъвки е изтъкана есеистиката 
– всъщност, те са сиамски ду-
ховни близнаци. Няма голяма 
поезия без голяма есеистика 
– есето е тюлената сянка на 
поезията, те растат от един 
корен, различията им са фор-
мални – като на диаманта и 
корунда, които имат еднакви 
кристални решетки. Дебюти-
рах с разкази, посягал съм и 
към драмата – създадох две 
пиеси и един роман, но ги смя-
там за увлечения също като 
публицистиката и критиката. 
Поезията е първата любов на 
всеки писател, но тя остава 
вярна на малцина.

- Има ли теми, които 
днес не бихте засегнали 
в своите творби?

Никога и при никакви об-
стоятелства не бих написал 
нито звук в прослава на която 
и да е власт, освен на небес-
ната. Не бих писал за неспра-
ведливостта, за всичко, което 
оскърбява и принизява чове-
ка. Служенето на красотата, 
доброто и божественото е 
дълг на писателя, но същевре-
менно е и най-сигурното оръ-
жие срещу грозното, срещу 
лицемерието и подлостта, 
предателството и насилието. 
В това отношение се прекла-
ням пред примера на великия 
Йовков, един от най-стойност-
ните писатели на ХХ век.

- Бихте ли разказали 
повече за Академията за 
европейска култура, на 
която Вие сте изпълните-
лен секретар. Какво е при-
съствието на българските 
творци там?

- Академията за европей-
ска култура „Орфеева лира” 

е създадена преди 
седем години от инте-
лектуалци и писатели 
от Балканите. Тя има за 
основна цел да е мост 
между отделните култу-
ри,  да дава пример за  
етнокултурна  равно-
поставеност и добро-
съседство и с помощта 
на нашите приятели да 
утвърждава българска-
та култура, която по 
ред обстоятелства е 
била изолирана дълго 
време от останалите. 
Ние сме неправител-
ствена организация 
и изпълняваме наци-
онална културна политика. 
Българските творци „дири-
жират” този многоезичен и 
многогласен хор, но искам да 
отбележа, че това се отнася 
до организационното и идейно 
естество, защото в творчески 
аспект Балканите винаги са 
разполагали с удивителни 
възможности. Смятам, че ус-
пяваме да покажем достойно 
българската словесност и кул-
тура, които са и в основите на 
съвременна културна Европа. 
Формите и инициативите са 
много: от издаването на книги 
и организирането на срещи, 
авторски рецитали, преводи и 
семинари до двете постоянни 
ежегодни сесии – философ-
ската през юли в манастира на 
пазарджишкото село  Калуге-
рово и редовната тематична 
сесия в първата декада на 
октомври в Кърджали. Тази 
година тя е посветена на 100-
годишнината от рождението 
на Никола Вапцаров и Назъм 
Хикмет. На редовната есенна 
сесия се приемат нови членове 
и се връчва годишната награда 
„Орфеева лира” за принос в 
балканската и европейската 
култура.

- В свищовската Ака-

демия има доста пише-
щи млади хора. Какво е 
посланието Ви към тях в 
навечерието на Деня на 
народните будители?

- Нищо друго освен любо-
вта няма стойност и смисъл 
на тоя свят. Тя трябва да се 
възпитава и пази съкровено. 
В личен план – любовта към  
човека и към хората, в общ 
– към Бога и към България с 
нейната мисия на духовен ев-
ропейски и световен център, 
извор на православието и 
негов венец. Ние сме  един от 
най-древните и най-грамотни 
народи, академик Дмитрий 
Лихачов категорично опре-
дели българския език като „...
най-съвършеният от всички 
съвременни езици на Земята”. 
Той е божествено литургичен, 

създаден за общение с кос-
мичните енергии – свещеният 
език на православнага вяра. 
Съхранявайте го и го разви-
вайте. Неговата поезия е била 
и винаги ще бъде път към съ-
вършенството. Затова винаги 
поддържайте буден духа си!  

- Бихте ли гостували от-
ново в нашия роден град и 
ще зарадвате ли своите по-
читатели с нови творби?

- Свищов е една от  кла-
сическите столици на бъл-
гарския дух и за мен е чест 
всяко мое присъствие в него. 
Вашата прочута Стопанска 
академия с младежкото си 
присъствие допълва красивия 
му облик. Затова  вярвам, че 
ще имаме повече часове да 
сме заедно в крайдунавския 
град с будните и ученолюбиви 
млади хора, с които да спо-
делим съмнения и радости, 
да разкрием творческите си 
възможности. 

- Какво бихте пожелали 
на читателите на вестник 
„Алма матер” в навечери-
ето на Деня на народни-
те будители и патронния 
празник на Академията?

- Нека не ви напуска нито за 
миг чувството, че сте  утрешни-
ят български народ! Бъдете дос-
тойни за миналото и вярвайте в 
България! Продължавайте све-
щения патриотизъм и будител-
ство на вашия патрон Димитър 
А. Ценов и бъдете горди, че сте 
негови следовници! Ние можем, 
ние знаем, ние ще постигнем 
бъдещето! Бог е с нас!

Интервю по повод деня на народните будители
Поетът Иван есенски е роден на 21 ноем-

ври 1949 година в с. Мухово, Софийска област. 
Завършил е философия и българска филология 
в Су „Св. Климент охридски”. Бил е редактор 
в ртЦ - Пловдив, отговорен редактор на ра-
диоцентър - Пазарджик, главен редактор на 
военна редакция в Бнр, директор на издател-
ство „народна култура” и други. в момента 
е изпълнителен секретар на академията за 
европейска култура „орфеева лира”. автор е 
на 14 книги с поезия и есеистика, преведени 
на английски, арабски, руски и испански език. 
носител е на национални и международни 
литературни награди. автор е на 8 докумен-
тални филми и две пиеси. 

Иван есенски е един от най-известните и 
обичани български поети и публицисти. не-
говото силно творческо перо засяга всички 
чувствителни теми от нашата действи-
телност, за да ги претвори в запомнящи се 
творби. Поетът е винаги част от красиво-
то, доброто и милосърдното, поради което 
неговото творчество се откроява с живо-
то си общочовешко звучене. той е грижовен 
баща на син и дъщеря, а съпругата му носи 
поетичното име Пролет.

Бъдете продължители на Димитър Ценов

Самотраки, един от забележителните гръц-
ки острови, е само на 60 км от континента. С 

ферибота от Александропулис до 
главното му пристанище Камарио-
тица се стига за около 2 часа.

Площта на острова е 170 км2. 
Столицата се нарича Хора. Има 
около 2000 жители и внушителни 
останки от старо кале върху ви-
сока скала вътре в самия град. 
Из острова са пръснати десетина 
селца, до които се достига трудно 
по стръмни и тесни планински пъ-
тища. Всъщност, това парче суша 
е една планинска верига, издигаща 
се на 1600 м. над морското равнище. Един-
ственото що-годе равно поле е полуостровът 
край Камариотица, на който са построени и  
няколко ветрени електрогенератори.

Поминъкът на местните жители е сел-
ското стопанство и разбира се, туризмът. 
По крайбрежието са построени  хотели с 

добри условия и нормални, но все пак евро-
пейски цени, без природата да бъде ощетена 

от прекалено застрояване. А из 
целия остров на най-невероятни 
места, дори над 1400 м. надмор-
ска височина, пасат кози. Затова 
и кулинарният специалитет тук е 
“кацикас” – варено козе месо, 
което наред с узото и местни-
те маслини (доста солени), ти 
помагат да усетиш по-пълно 
атмосферата на това забележи-
телно място.

От древни времена островът 
е населен с траки. После тук уп-
равляват гърци, римляни, венеци-

анци, турци, даже и българи. Спомен от тези 
години са запазените две огромни стражеви 
кули в северната част на острова. Пак там е ис-
торическият комплекс от гръко-римско време  
(ІV-III век преди Христа). Тук е открита една от 
трите най-забележителни статуи на древните 
гърци “Крилатата Нике от Самотраки” (ІІ век 

преди новата ера). Нейно копие присъства в 
добре уредения местен музей.

Група от 10 представители на СТД “Акаде-
мик” и четирима софийски съмишленици, от 
18 – 21 септември 2009 г. бродихме из почти 
непокътнатата природа на Самотраки. Нощу-
вахме в селцето Терма, където има горещи 
минерални извори, къпахме се на северния 
каменен и южния пясъчен плаж, обходихме 
изключително красивите водопади с бистри, 
прозрачни води, разгледахме древните раз-
валини и главните населени места, опитахме 
от местната кухня.

Основната си цел осъществихме на 20 
септември. След 6-часово непрекъснато 
изкачване през вековни кестенови и дъбо-
ви гори, през бодливи поляни със смрика и 
къпина, а в зоната над 1400 м. през големи 
каменисти сипеи и скални ръбове, 10 чо-
века от групата стъпихме на първенеца на 
планината Саос – вр. Фегари (Луна) – 1626 
м. За усилията си бяхме възнаградени с 
великолепна гледка. Под краката ни беше 
целият остров, обграден от синьо-зелената 
морска шир. На север погледът опираше в 
Родопите, на изток - в Малоазийския турски 
бряг и полуостров Галиполи, на запад – в 
остров Тасос и Атонската планина, а на юг - 
в остров Лимнос.

След 5-часовото слизане, разпуснахме в 
горещите извори на Терма, а на другия ден с 
мъка и с чувството, че оставяме нещо скъпо 
тук, наблюдавахме от ферибота как Фегари 
се смалява на хоризонта.

Бяхме единодушни, че един ден отново ще 
стъпим на острова на Нике – Самотраки.

Николай НЕйКОВ, 
секретар на СТД "Академик"

Българско присъствие в острова на Нике
КАЖЕТЕ НА ТРЕВАТА ДА ПОЧАКА!
Кажете ù:
– Готов е той, но трябва
да свърши със сеитбата на хляба,
за да получи прошка преди мрака.
– Бъди по-търпелива – ù кажете, –
съгласен е дори да се покае.
Сега налива вино на мъжете,
с които пиха смях и скръб до края.
Кажете ù:
– Синът му се завръща,
поне почакай прага да прекрачи
и в стаята да помълчат по мъжки,
преди да лумне синьото на здрача!
Кажете ù:
– Сега започва валса,
дръпни се със зелените си нокти!
Той вече е прегърнал дъщеря си
и тя сияе в сватбената рокля.
Кажете на тревата:
– Той те моли,
не бързай със зелените си свещи!
Сега ръка в ръка поемат с Пролет
към мястото на първата им среща…
сега звъни снегът и боров вятър
косите ù разграбва с нежни шепи…
сега ще се повтори тишината…
сега се връща есенният шепот…
Кажете ù:
– Почакай да повтори
живота от самото му начало
и в края – щом полегне от умора –
завий го със зеленото си тяло!
кажете на тревата да почака. 

Иван еСенСКИ

Паяжината в детелината
е опънала пак снага.
Няма намек, че сте заминала –
ни къде, ни с кого, ни кога.
Беше диво, ревниво и глупаво.
Беше пепел и произвол.
Всичко сринахме, 
изпочупихме
и затъпкахме с гняв и със сол.
Подминават ме още птиците
като някакъв Картаген.
Гърбом скупчили се, тревиците
не очакват добро от мен.
Беше!
Стихнал съм – както никога.

Кажете на тревата да почака!

Вече драките не дерат
и е свила игли игликата.
И е време да ни простят.
И камбанката на звъниката,
занемяла в ония дни –
както някога, както никога
за Вас влюбено да зазвъни.
А оченцето на незабравката –
там, където сте, – нека бди
както никога, както някога,
но по-влюбено отпреди!
Сбогом, мигове от метличини! –
свърши вашата нежна власт.
Вие всъщност не ме обичахте.
Но защо Ви обичах аз?

букет
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