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Церемония - шествие, посветена на па-
тронния празник на висшето ни училище 
и 73-годишнината от неговото създаване 
започна пред Ректората с изпълнения на 
духов оркестър от В. Търново. 
Празникът, който се състоя на 9 
ноември 2009 г., бе организиран 
от академичното ръководство и 
от Студентския съвет, които по-
каниха всички преподаватели, 
докторанти, служители и работ-
ници в Академията. 

Тържествено бе посрещ-
нат ректорът на свищовската 
Алма матер доц. д-р Величко 
Адамов, придружен от зам.-
ректорите. Гости на празника 
бяха проф. Йон Кукуи, ректор 
на университета „Валахия” 
в град Търговище, Румъния, 
проф. Йон Стегарою, зам.-рек-
тор на университета, Йоана 
Панагорец, директор на фи-
лиала на същия университет 
в Александрия и зам.-кметът 
на община Свищов Пламен 
Александров.

В своето слово деканът 
на факултет „Мениджмънт и 
маркетинг” доц. д-р Иван Марчевски 
се спря на Дарителския акт на нашия 
патрон и създаването на Академията: 
„Благоодното дарение на Димитър 
Апостолов Ценов за създаване на 
висше търговско училище в Свищов 
дава нови надежди за просперитет 
на крайдунавския ни град… Тържест-
веното освещаване на сградата на 
Академията става на Димитровден - 8 
ноември 1939 година… Така Димитров-
ден се превръща в ден - символ на 

Свищовската академия… Това е денят 
на официалното откриване на Акаде-
мията и на освещаването на сградата 
на Ректората - архитектурна забеле-

жителност на нашия университетски 
град,” каза още доц. Марчевски.

Цветя в знак на благодарност към 
милосърдния жест на Дарителя бяха 
поднесени от името на ректора доц. 
д-р Величко Адамов и от академичното 
ръководство, от името на студентската 
общност, студентската организация 
АИЕСЕК и от името на кмета на община 
Свищов Станислав Благов. 

Празничното шествие се отправи 
през площад „Алеко” и градската гра-

дина към манастира „Св.св. Петър и 
Павел”. Пред гроба на Дарителя архи-
ерейският наместник свещеноиконом 
Димитър Андонов произнесе вълну-

ващи слова: „Нека днес да отдадем 
необходимата почит и уважение на 
този благороден свищовлия, оставил 
тази прекрасна сграда, в която се учат 
днес нашите деца”, след което отслужи 
панахида в памет на Димитър А. Ценов. 
Участниците в церемонията поднесоха 
цветя пред гроба на своя патрон. Там 
останаха и техните запалени свещи, 
в знак на почит и преклонение пред 
хуманното му дело.

АЛМА МАТЕР

Честван бе патронният 
празник на Академията

Уважаеми 
студенти,
Сред плодотворните ви учебни дни, наситени с на-

учни търсения и отговорности, се откроява силното 
присъствие на студентския празник – 8 декември. 
Празник, който  всяка година напомня, че  най-сигур-
ният и неизчерпаем национален ресурс е богатство-
то от  младостта и дръзновението ви. Напомня ни, че 
точно вие, студентите, сте умелите художници, които 
рисуват все по-уверено своите учебни картини с бо-
гатите цветове на образователно-научната палитра. 
Вие сте новите възрожденци, които  имат специалния 
шанс да живеят в България през 21 век, да получат 
европейско образование и да бъдат забележителна 
част от елитната 100-хилядна гвардия от възпитаници 
на престижната свищовска Академия.

Вашият неповторим празник ще бъде кратък отдих 
сред учебните делници, но и време, в което ще раз-
мишлявате  за трудния ви път напред и нагоре. Това 
ще е денят, чиито духовни измерения ще ви подпо-
могнат да стигнете най-високото било на знанието 
и откривателството. „Всички искат да живеят на 
върха на планината... Истинското щастие се намира 
в начина, по който изкачваш стръмния склон”, казва 
писателят Габриел Гарсия Маркес. Нека начинът на 
покоряване на планината на науката и образовани-
ето включва творчеството и мъдростта, стремежът 
към новото и необятното. Нека стигнете върха с 
трудолюбието и хуманизма, които ни е дарил наши-
ят патрон Димитър Апостолов Ценов. Това прави от 
студентския празник тържество не само за свищов-
ската академична общност, но и за цялото свищов-
ско гражданство.

От името на академичното ръководство на СА 
„Димитър А. Ценов” и от свое име  ви пожелавам най-
скъпите гости на вашия студентски празник да бъдат 
жизнелюбието, радостта и вдъхновението! Нека този 
красив и  тържествен ден ви завещае убедеността, 
че другото име на бъдещето е знанието, науката и 
образованието.

Честит празник!
Доц. д-р Величко АДАМоВ, 
ректор на СА „Д. А. Ценов”

Честит 
студентски прАзник!

Честит 
студентски прАзник!

На тържествена це-
ремония, състояла се на 
4 ноември 2009 година 
ректорът на СА „Димитър 
А. Ценов” доц. 
д - р  В е л и ч к о 
Адамов връчи 
почетния медал 
на свищовската 
Алма матер на 
своя колега от 
Икономическа-
та академия в 
Кишинев проф. 
д-р Грегоре Бе-
лостечник. Това 
отличие се дава 
за пръв път на 
чуждестранно 
висше училище. 
Мо л д о в с к а т а 
икономическа 
академия и Сто-
панската ака-
демия обявяват 
началото на интензивни 
партньорски и приятел-
ски връзки, които ще 
помогнат за издигане 
академичното ниво и на 
двете висши училища.

В академичния музей 
проф. д-р Грегоре Белос-
течник положи подпис 

в летописната книга на 
Стопанската академия. 
Ректорът на МИА написа: 
„Ние сме възхитени от чу-

десните учебни условия в 
СА „Димитър А. Ценов”, 
България, също така и от 
старанията на ръковод-
ството на Академията, 
в т.ч. на доц. Величко 
Адамов и целия колек-
тив, преподавателите и 
студентите.

Желая Ви още бъдещи 

успехи и просперитет, а 
също така и да продължа-
ва все така пълноценното 
сътрудничество между 

нашите университети.
С уважение: проф. Гре-

горе Белостечник, член-
кореспондент на Мол-
довската АН, Ректор на 
Молдовската академия.

4 ноември 
2009 година"

АЛМА МАТЕР

ректорът на Молдовската академия 
положи подпис в почетната книга 

25 години катедра 
„Аграрна икономика”

Доц. д-р Марина 
НИКоЛоВА 

зам.-ръководител 
на катедра 

„Аграрна икономика”

От 5 до 7 ноември 2009 
г. в гр. Свищов бе прове-
дена научно-практическа 

конференция с междуна-
родно участие, посветена 
на 25-годишния юбилей на 

катедра „Аграрна иконо-
мика”. Домакин на форума 
бе зам.-ректорът на СА „Д. 
А. Ценов” доц. д-р Георги 
Герганов, който е и ръково-
дител на катедрата-юбиляр. 
В Стопанската академия 
се събраха преподаватели 
и гости, представители на 

различни партьорски звена 
и центрове, послучай юби-
лея на катедра „Аграрна 

икономика”. 
Юбилейните чествания 

включваха тържествено за-
седание, послучай юбилей-
ния празник, на 5 ноември 
и двудневна научна конфе-
ренция в корпус „Юг” на 6 и 
7 ноември.

На 5 ноември от 17.00 
часа в ауди-
т о р и я  № 10 
„Акад. Иван 
Стефанов” бе 
открито тър-
жественото за-
седание от доц. 
д-р Марина Ни-
колова – зам.-
ръководител 
на катедрата. 
Официалните 
лица бяха доц. 
д-р Величко 
Адамов – рек-
тор на СА „Д. 
А. Ценов” - Сви-
щов, доц. д-р 
Георги Герга-
нов – зам.-рек-
тор по БОФП, 

доц. д-р Агоп Саркисян – зам.-
ректор по НИМС.    
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Акценти в брояАкценти в брояПредставяме ви

Проф. д-р Любен 
КИРЕВ,

ръководител 
на катедра 

"обща теория 
на икономиката” 
Катедра „Обща теория 

на икономиката” е осно-
вана със заповед на тога-
вашния Комитет за наука, 
изкуство и култура през 
1950 г., но лекции по „Поли-

тическа икономия” в СА „Д. 
А. Ценов” започват да се 
четат още през 1937 година 
от акад. Г. Данаилов, а от 
1939 г.  от проф. Т. Владиге-
ров.  През следващата 2010 
година катедрата ще отбе-
лежи своя 60-годишен юби-
лей. В този над половин век 
съществуване катедрата се 
превръща в среда, в която 
са започнали своята научна 
кариера, преподавали са и 
са получили по-нататъшно 
развитие учени като акад. 
Г. Данаилов, член кор. Т. 
Владигеров, професорите 
Ст. Станев, М. Русинов, П. 
Спирков, П. Мастиков, Ч. 
Беязов, Д. Порязов, П. Пет-
ков, М. Кънев, Н. Чонов, до-
центите Б. Варон и С. Лалев 
и други.     

Понастоящем в катедра-
та работят 18 преподавате-
ли – двама професори, 10 
доценти и 6 асистенти. Това 
е свидетелство за симбио-

за между натрупания опит, 
знанията и творческата 
зрялост на хабилитирания 
състав  (2/3 от общия), от 
една страна, и младостта и 
дръзновението на младите 
колеги, поели по пътя на на-
учното поприще, от друга.

Катедрата осигурява обу-
чение по общотеоретичните 
базови дисциплини „Микро-
икономика” и „Макроико-
номика” за студентите от 

всички специалности на ба-
калавърска степен, по „Ико-
номически теории” за някои 
от тях, както и обучение по 
специалните дисциплини на 
специалността „Приложна 
макроикономика”. Тя бе раз-
крита преди четири години 
и Академията се превърна 
в третото висше училище 
в страната, което подготвя 
специалисти-макроиконо-
мисти. Добре разработе-
ната учебна документация, 
както и солидният кадрови 
потенциал на катедрата 
се превърнаха в сериозна 
предпоставка за успешно 
акредитиране на специал-
ността от НАОА. Със съдей-
ствието на академичното 
ръководство беше увели-
чен и броят на приетите 
студенти по специалност-
та. Немалко усилия бяха 
положени от колегите и за 
разработване на новите 
учебни курсове. През на-

стоящата учебна 2009/2010 
г. ще завърши първият ви-
пуск макроикономисти в 
бакалавърска степен. Това 
се възприема като едно от 
върховите постижения в 
развитието на катедрата 
и настоящият академичен 
състав с основание се гор-
дее с постигнатото. В също-
то време то се  разглежда и 
като трамплин за по-ната-
тъшното развитие. В това 

отношение пред катедрения 
колектив на дневен ред са 
задачите за обезпечаване-
то на специалните дисци-
плини с учебници и учебни 
пособия, както и подготовка 
на документация и курсове 
за разкриване на магистър-
ска програма за обучение 
по макроикономика.

Нашите първоучители 
акад. Г. Данаилов и чл. кор. 
Т. Владигеров, които поста-
виха началото и на научна-
та школа по Политическа 
икономия в Академията, ни 
завещаха висок професи-
онализъм, ориентиране на 
изследванията към значими 
и актуални за обществе-
ното развитие проблеми, 
задълбоченост в научноиз-
следователската дейност. 
Днешното поколение пре-
подаватели се стараят да 
бъдат достойни наследници 
на това безценно богатство. 
Те се опитват успешно да съ-

четават професионализма 
и лекторското майсторство 
в обучението с активната и 
ползотворна изследовател-
ска работа. Само за послед-
ните пет години от членове-
те на катедрения състав са 
издадени 11 монографии, 10 
студии, 57 статии и 48 научни 
доклада, популяризирани 
сред научната общност. Впе-
чатляващо е и количеството 
и качеството на издадените 
учебници и учебни пособия 
в помощ на студентите и за 
повишаване на качеството 
на обучение на студентите. 
Творчеството на колегите е 
познато и в чужбина, къде-
то среща радушен прием. 
Чрез работата си в актуал-
ни направления катедрата 
оставя забележима следа в 
академичното и национално 
научно пространство. Трай-
ни са завоюваните позиции 
в такива области на научно-
то познание като: модели на 
икономическото развитие, 
трансформационни про-
цеси и проблеми на струк-
турното преустройство на 
икономиката, икономическа 
глобализация и транснацио-
нализация, евроинтеграция, 
икономически растеж и по-
литика, новата икономика, 
човешки капитал и други.  

Признание за катедрата 
е и акредитацията за обуче-
ние в докторска степен по 
две научни специалности. 
В момента в това направ-
ление се обучават четирима 
млади колеги.       

В заключение, използ-
вайки професионалната 
терминология, може да от-
чете, че в навечерието на 
своята 60-годишнина кате-
драта може да се разглежда 
като спойка между екстен-
зивния и интензивен рас-
теж, между количественото 
нарастване и качественото 
усъвършенстване, както в 
благородната учебно-пре-
подавателска работа по 
подготовката на високо-
квалифицирани специали-
сти за трудовия пазар на 
обединена Европа, така и 
в наложените високи стан-
дарти в изследователската 
област.   

Катедра „Обща теория на икономиката”

60 години утвърждаване и непрекъснат възход

Доц. д-р Иван 
СПИРИДоНоВ – 

директор на ЦМДо

В СА „Д. А.Ценов” завърши 
поредният прием в ОКС „Ма-
гистър” за учебната 2009/2010 г. 
Същият стартира на 10.08.2009 
г. с прием на документи за кан-
дидати всички категории (не-
икономически специалности 
(неикономисти), след ОКС „Ба-
калавър” или „Магистър” по 
икономически специалности 
и след ОКС „Професионален 
бакалавър”).

Извършените анализи за пе-
риода показват, че както и при 
миналогодишната кампания 
най-активни кандидати са тези 
от категорията, завършили ОКС 
„Бакалавър” или „Магистър” по 
икономически специалности 
(дистанционна форма на обуче-

ние). Сравненията 
за същия период 
на кандидатсту-
дентската кампа-
ния за миналата 
2008/2009 учебна 
година, обаче по-
казват промяна 
в съотношението 
между кандидати-
те, завършили ОКС 
„Професионален 
бакалавър” и неикономисти, в 
полза на първите.

Във връзка с очертаващата 
се кризисна ситуация, породе-
на от финансовата и икономи-
ческа криза, се наложи наред 
с традиционната рекламна 
кампания, обхващаща излъч-
ване по ТВ „Европа”, разпрос-
транение на информационен 
справочник за магистърско 
обучение и публикуването 

на съответните 
рекламни матери-
али в сайта на СА, 
да се предприемат 
някои нови мерки, 
свързани с оси-
гуряване на един 
нов контингент от 
кандидати, завър-
шили акредитира-
ни колежи. Като 
резултат бяха под-

писани договори за сътрудни-
чество с Колежа по икономика 
и администрация – гр. Пловдив, 
Висше училище земеделски 
колеж – гр. Пловдив, Висше 
училище международен колеж 
„Албена” – гр. Добрич.

В резултат от това към края 
на кампанията се очертаха две 
тенденции - едната негативна, 
свързана с намаляване на дела 
на дистанционното обучение за 

икономисти и неикономисти. 
Така общият брой на записа-
лите се за ОКС „Магистър” е 
намалял от 2608 (без прием 
месец март 2009 г.) за миналата 
година на 2391 за настоящата, 
т.е. с 217 по-малко. В същото 
време позитивната тенденция, 
компенсираща до известна 
степен посочения минус, се 
изразява в увеличаването на 
приема при другите две катего-
рии: редовно обучение при за-
писани 158 за миналия период 
на 180 за настоящия и след ОКС 
„Професионален бакалавър” от 
390 за миналата година на 502 
за настоящата.

Заед но с  посочени те 
мерки, взети от ръководство-
то, като основна заслуга за 
добрия прием при отчетена 
кризисна ситуация отново 
заслугата се пада на двете 

основни катедри „Финанси и 
кредит” и „Счетоводна отчет-
ност”, подпомагани активно 
от катедра „Международни 
икономически отношения”, 
осигуряващи общо около 40 
% от всички записани през 
настоящата кампания.

По отношение на магис-
търските програми като из-
ползваме за сравнение при-
ема през 2008 г. по отделните 
категории нарастването е 
следното: от 27 магистърски 
програми през 2008 г. са се 
увеличили на 31 за 2009 г.; при 
„Професионалните бакалаври” 
от 16 магистърски програми за 
2008 г. са се увеличили на 19 за 
2009 г.; за неикономисти от 19 
магистърски програми за 2008 г. 
на 22. Нарастването на избрани-
те магистърски програми през 
настоящата кампания от 62 МП 

през миналата кампания на 72 
МП през настоящата се дължи 
на възможността за избор на 
нови магистърски програми, 
особено от направление „Адми-
нистрация и управление”.

И през настоящата учебна 
година студенти от ОКС „Ма-
гистър” от Стопанска академия 
ще бъдат обезпечени допълни-
телно със задължително из-
бираем факултативен курс по 
„Бизнес комуникации” на ан-
глийски, немски, френски или 
руски езици. На всички студен-
ти в дистанционна форма на 
обучение са осигурени пълен 
комплект учебни пособия, 
индивидуален учебен CD с 
мултимедийни и интерактивни 
обучаващи материали, личен 
E-mail и пароли за достъп до 
сървъра за Web-базирано дис-
танционно обучение.

поредна успешна кампания за прием на магистри

Церемония - шествие, посветена на патронния 
празник на висшето ни училище и 73-годишнината 
от неговото създаване започна пред Ректората 
с изпълнения на духов оркестър от В. Търново. 
Празникът, който се състоя на 9 ноември, бе 
организиран от академичното ръководство и от 
Студентския съвет, които поканиха всички пре-
подаватели, докторанти, служители и работници 
в Академията.

В СА „Д. А. Ценов” завърши поредният прием в 
ОКС „Магистър” за учебната 2009/2010 г. Същият 
стартира на 10.08. 2009 г. с прием на документи за 
кандидати всички категории (неикономически спе-
циалности (неикономисти), след ОКС „Бакалавър” 
или „Магистър” по икономически специалности и 
след ОКС „Професионален бакалавър”).

На събрание на Студентския съвет в СА „Ди-
митър А. Ценов”, състояло се на 20 октомври 2009 
година, поради изтичане на мандата на предсе-
дателя Ангел Георгиев, начело на студентската 
организация застана студентката Мария Немска. 
Младата дама учи специалност „Финанси”, III курс, 
а нейната кандидатура бе издигната от самия 
Ангел Георгиев.

Научно-практическа конференция на тема 
„Научно въздействие за ефективен управленски 
процес - проблеми и решения” се състоя на 30 и 
31 октомври. Форумът бе организиран от ръко-
водните екипи на Електронно списание „Диалог”, 
списание „Народностопански архив” и Център за 
практико-приложни изследвания „Бъров”.

Международна научно-практическа конферен-
ция на тема „Счетоводството и одитът в условията 
на информационната глобализация” се проведе 
на 4 и 5 ноември в Конферентната зала на корпус 
„Юг”. Престижният форум бе открит от доц. д-р 
Михаил Дочев - ръководител катедра „Счетовод-
на отчетност”, който представи многото наши и 
чуждестранни гости. След това ректорът на СА 
„Д. А. Ценов” доц. д-р Величко Адамов приветства 
всички участници.

От 5 до 7 ноември 2009 г. в гр. Свищов бе про-
ведена научно-практическа конференция с меж-
дународно участие, посветена на 25-годишния 
юбилей на катедра „Аграрна икономика”. Домакин 
на форума бе зам.-ректорът на СА „Д. А. Ценов” 
доц. д-р Георги Герганов, който е и ръководител 
на катедрата-юбиляр. В Стопанската академия 
се събраха преподаватели, наши и чуждестранни 
гости, представители на различни партньорски 
звена и центрове, послучай юбилея  на катедра 
„Аграрна икономика”.
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25 години катедра „Аграрна икономика”
от 1 стр.
Гост на форума бе проф. Грегоре Белостечник – рек-

тор на Молдовската икономическа академия, член-ко-
ренсподент на Молдовската академия на науките.

Бяха поднесени две официални приветствия - от 
страна на академичното ръководство и от ректора на 
Молдовската икономическа академия, гр. Кишинев. 
Доц. д-р Георги Герганов – ръководител на катедра „Аг-
рарна икономика” изнесе юбилеен доклад, след което 
поздравителения поднесоха проф. Божидар Леонов 
– ректор на Международния университет - гр. Кар-
лово, деканът на Стопански факултет към Тракийски 
университет - гр. Ст. Загора – доц. д-р Иван Георгиев, 
ректорът на Аграрен университет гр. Пловдив – доц. 
д-р Димитър Греков, ръководителят на катедра „Фи-
нанси и кредит” – доц. д-р Стефан Симеонов, предсе-
дателят на НСЗК д-р Петър Николов и други. 

В словото си при откриването на тържестве-
ното заседание ректорът доц. д-р Величко Адамов 
изтъкна, че темата на конференцията е с вълнува-
що заглавие. Той изрази своята благодарност към 
един стожер на аграрната икономика в България и 
Стопанската акдемия – доц. д-р Георги Герганов, 
който със своите компетенции е допринесъл много 
за развитието на специалността, като наука и прак-
тика във висшето училище. „В днешните условия на 
икономическа криза е особено важно да се търсят 
пътища и възможности за усъвършенстване на аг-
рарния сектор, особено при недостиг на финансови 
средства. Търсенето на алтернативни решения, 
чрез свободна дискусия и чрез съвременните сред-
ства на научно общуване, е израз на волята ни да 
изграждаме новото лице на този важен сектор на 
икономиката, израз на което е и настоящият форум”, 
подчерта доц. Адамов. Ректорът завърши словото си 
с пожелание за ползотворна работа на конференци-
ята, след което връчи юбилейния плакет на висшето 
ни училище на доц. д-р Георги Герганов, удостоен за 
особени заслуги към развитието на срециалност и 
катедра „Аграрна икономика”. 

Проф. Грегоре Белостечник изрази своето за-
доволство, че по време на престоя си в Стопанска 
академия е имал възможността да участва не в една, 
а в две конференции – на катедра „Счетоводна отчет-
ност” и катедра „Аграрна икономика”. „Вярвам, че 
партньорските взаимоотношения между Стопанска 
академия и Молдовската икономическа академия ще 
се превърнат в традиция и ще съдействат за укреп-
ване на сътрудничеството и взаимопомощта между 
страните ни. Що се отнася до юбилейната конферен-
ция на катедра „Аграрна икономика”, тя е посветена 
на много актуален и важен проблем, защото иконо-
мическата криза като цяло засяга всички страни – и 
малки, и по-големи и тя съответно рефлектира и върху 
аграрния сектор”, каза още ректорът на Молдовската 

икономическа академия.
На 6 ноември от 9 часа конференцията бе откри-

та от доц. д-р Георги Герганов. В нея взеха участие 
и представители от Молдова, Македония, Сърбия, 

Франция и Япония. Работата на конференцията 
продължи в шест секционни заседания: „Селско-
то стопанство в България в условията на криза 
(конкурентно способност и пазарна ориентация)”, 
„Националната аграрна политика – предизвикател-
ства пред Р България след присъединява не в ЕС”, 
„Инвестиционна и финансова политика в аграрния 
сектор”, „Диверсификация на производството и сел-
ска икономика”, „Качество и конкурентно способност 
в агробизнеса”,”Съвременни информационни техноло-
гии за управление на агробизнеса”. Бяха представени 
76 научни доклада, които са публикувани в юбилеен 
сборник в обем от 515 страници.

По време на работните сесии в първа секция – 
„Селското стопанство в България в условията на 
криза (конкурентоспособност и пазарна ориента-
ция)” – бяха представени 11 научни доклада от общо 
22. Откроиха се редица значими проблеми, които 
могат да се обединят условно в три групи. 

Първата група доклади разглежда същността на 
кризата и причините за нея. Като крайъгълен камък 
бе очертаната от доклада на проф. Каменов „елас-
тична мрежа на кризата”, от която ще изпаднат онези, 
които не могат да издържат на конкурентоспосо-
бността в аграрния сектор. Липсата на управленски 
опит и неквалифициран кадрови състав са главните 
причини за състоянието на икономиката в селското 
стопанство. В изказването на зам.-ректора по БОФП 

– доц. д-р Герганов се изведоха три основни причини 
за състоянието на аграрния сектор: преустройството 
на националната икономика след 1989 г., проблемите 
при присъединяването ни към ЕС и непоследовател-

ната аграрна политика в страната ни. 
Втората група доклади бе обогатена с много ста-

тистически материал, в който се изтъкна, че делът 
на селското стопанство в БВП е едва 5 %. Интерес 
предизвикаха и дискусиите по състоянието на хими-
ческите продукти, необходими за производството 
в селското стопанство.

Третата група доклади в тази секция бе свързана 
с пазара на земеделските земи в условията на иконо-
мическа криза и измерване на транзакционните раз-
ходи, конкуренцията на винопроизводството и състо-
янието на лозовите масиви, както и с изкупните цени 
на виното, състоянието на козевъдството - за и против 
развитието на този подотрасъл на животновъдството, 
нарастващо участие в програмите на ЕС – САПАРД, 
ИСПА за подпомагане на земеделието у нас.

Във втора секция – „Националната аграрна по-
литика – предизвикателства пред Р България след 
присъединява не в ЕС” бяха презентирани 8 от 13-те 
доклада. Разработките бяха концентрирани в две 
основни групи: политика и управление на структур-
ната помощ на ЕС за селското стопанство, вклю-
чително икономическа оценка на ефективността 
на структурната помощ, необходимост от инсти-
туционална промяна с цел постигане на по-голям 
административен капацитет на управление и други и 
развитие на отделни подсектори – агролесовъдство, 
биогорива и други. 

От заявените седем доклада в трета секция – 
„Инвестиционна и финансова политика в аграрния 
сектор” бяха изнесени три. Голям интерес предиз-
вика докладът „Сравнителен анализ и оценка на 
мерките за управление на качеството на водите 
в Япония и България”, с автори доц. д-р А. Заха-
риев и докт. Кеничиро Накатани, представен от 
доц. д-р А. Захариев.

В четвърта секция – „Диверсикация на произ-
водството и селска икономика” бяха представени 
за участие и бяха публикувани 15 доклада от 24 
автори, от които 9 – изнесени в дискусионните 
сесии. Докладите в тази секция бяха насочени 
към проблеми, засягащи най-вече диверсифика-
цията и мултифункционалността на земеделско-
то стопанство, масов и алтернативен туризъм, 
биологично земеделие и анализиране на иконо-
мическите резултати при отглеждане на някои 
земеделски култури. 

В пета секция – „Качество и конкурентоспосо-
бност в агробизнеса” от включените 14 доклада 
бяха изнесени 13. 

Докладите третираха различни аспекти на 
управлението на качеството и конкурентоспосо-
бността в агробизнеса – пазарната ориентация на 
животновъдството, в млечното животновъдство, 
техническата ефективност и конкурентност на 
зърнопроизводството, производството на плодо-
ве и зеленчуци, пчеларството, производството на 
биодизел и биогорива; ролята на клъстерите, ефек-
тивността от използването на селскостопанската 
техника, ролята на Добрите практики в агробизнеса. 
Всички презентации бяха представени нагледно 
чрез мултимедия. 

Участниците единодушно стигнаха до извода, 
че ефективното внедряване на съвременните ин-
формационни и комуникационни технологии има 
потенциал за насърчаване на предприемачеството 
и икономическия напредък в селските райони, во-
дейки до подобряване на конкурентоспособността 
на селското стопанство, повишаване на качеството 
на живот и спомагане за диверсифицирането на 
икономиката в селските райони. 

По време на конферентните дни бяха дискути-
рани много значими въпроси, които непрекъснато 
провокираха дискусии в областта на теоретичната 
методология и свързаните с нея практически из-
следвания, насочени към гореупоменатите пробле-
ми в аграрния сектор.

По време на форума бяха осъществени мно-
жество ползотворни контакти и професионални 
срещи, които ще допринесат за по-нататъшното 
ползотворно сътрудничество в научните сфери 
между участниците в конференцията и академич-
ните звена, които представляват. 

Научно-практическа кон-
ференция на тема „Научно 
въздействие за ефективен 
управленски процес - про-
блеми и решения” се състоя 

на 30 и 31 октомври. Форумът 
бе организиран от ръковод-
ните екипи на Електронно 
списание „Диалог”, списание 
„Народностопански архив” 
и Център за практико-при-
ложни изследвания „Бъров”. 
Научното събитие бе открито 
в зала 1 на корпус „Юг” от 
зам.-ректора на Стопанската 
академия доц. д-р Андрей За-
хариев, който каза в своето 
слово: „С тази конференция 
ние практически обявяваме 
началото на честванията, 
посветени на 8 ноември – па-

тронният празник на висшето 
училище и 70-годишнината 
от официалното откриване 
на сградата на Ректората 
- символ на академизма и 

превърната в реалност воля 
на Дарителя… Ние сме ви-
сшето училище с над 100 000 
възпитаници, със своите 18 
специалности и 35 магистър-
ски програми, 20 катедри, 4 
факултета, колеж, центрове 
за магистърско, следдиплом-
но, професионално и дис-
танционно обучение, с над 
300 високо ерудирани про-
фесори, доценти, асистенти 
и докторанти. Ние нямаме 
аналог сред извънстолич-
ните висши училища”, заяви  
доц. Захариев.

Основните тематични на-
правления, в рамките на 
които протекоха дискусиите, 
бяха: Връзката „университет-
ска наука - практика – про-
блеми и решения”, „Моти-
вация за участие в научно-
изследователски проекти” 
и „Междууниверситетско 
сътрудничество в научноиз-
следователската дейност”. 

В работата на конферен-
цията взеха участие над 80 
професори, доценти, асис-
тенти и докторанти от Сто-
панската академия, УНСС, 
Бургаски университет „ Проф. 
Ас. Златаров”, Нов български 
университет, Технически 
университет – София и ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий”. 
Областният управител на В. 
Търново доц. д-р Пенчо Пен-
чев бе също лектор.

 Разпределени в три сек-
ции, научните представите-
ли дебатираха по актуални 
проблеми и възможността 
управленската теория да 
прерастне в управленски 
решения. Обобщените ре-
зултати ще достигнат до по-
широката аудитория чрез от-
печатването им в специален 
сборник.

 
АЛМА МАТЕР

Междууниверситетска конференция - научно 
въздействие за ефективен управленски процес

Международна науч-
но-практическа конфе-
ренция на тема „Сче-
товодството и одитът в 
условията на информаци-
онната глобализация” се 
проведе на 4 и 5 ноември 
в Конферентната зала на 
корпус „Юг”. Престиж-
ният форум бе открит от 
доц. д-р Михаил Дочев 
- ръководител катедра 
„Счетоводна отчетност”, 

който представи много-
то наши и чуждестранни 
гости. След това ректо-
рът на СА „Д. А. Ценов” 
доц. д-р Величко Адамов 
приветства всички учас-
тници: „Поздравявам ви с 
топло „Добре дошли” на 
тази международна кон-
ференция. Тя е един нау-
чен форум, който е част 
от проявите, посветени 
на патронния празник на 

Стопанската академия 
и на 70-годишнината на 
Ректората. Нашето учи-
лище е училище с тради-
ции и с доказан междуна-
роден авторитет. Радвам 
се, че тук в Свищов е съ-
бран елитът на счетовод-
ството и одита. В тези дни 
сърцето на нашата Алма 
матер тупти с ритъма на 
научните конференции. 

На 4 стр.

Международен научен форум

Проф. д-р ик.н. В. Г. Гетман подарява книгата "Сказания от Рязанския край" 
на ректора на СА "Д. А. Ценов" - доц. д-р Величко Адамов
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от 3 стр.
Тук ще се проведе 

серия от дискусии, ще 
се намерят верни ре-

шения за излизане от 
икономическата криза. 

Уверен съм, че вятърът 
е благоприятен за на-
шите платна!”, завърши 
своето слово ректорът. 

Приветствие към науч-
ната общност поднесе и 

ректорът на Молдовската 
икономическа академия 
проф. чл. кор. на АН на 
Молдова Грегоре Белос-

течник, който благодари 
на ръководството на СА 

„Д. А. Ценов” за добрите 
партньорски отноше-
ния между двете висши 
икономически училища. 
Доц. д-р Стефан Стефа-
нов - декан на факултет 
„Стопанска отчетност” 
към СА „Д. А. Ценов” 
пожела плодотворна и 
успешна работа по време 
на конференцията, което 
е равнозначно да се ра-
боти за просперитета на 
Академията. Поздрав-
ления поднесоха и чуж-
дестранните гости, учас-
тници в конференцията. 
По време на двудневния 
престижен форум бяха 
представени повече от 
70 доклада, анализира-
щи различни аспекти на 
съвременното счетовод-
ство и одита в условията 
на информационната гло-
бализация. Докладите са 
публикувани в специален 
сборник, издаден от Сто-
панската академия.

АЛМА МАТЕР

Лъчезарната гл.ас Алкета 
Пашоли идва от красивия ал-
бански град Корча, известен 
като международна столица 
на фестивалите и цветята. С 
удоволствие тя разказва на 
чист български език за своя 
унивеситет „Фан  Ноли”  и за  
катедрата „Финанси и счето-
водство” към Икономическия 
факултет, където работи от 
2000 година. 

Гл.ас. Пашоли е завършила УНСС, специалност  „Сче-
товодство и контрол”. Тя принадлежи към първото поко-
ление албанци, което идва в България и има право да се 
обучава в нашите висши училища. Горда е от факта, че 
е получила висшето си образование в своята прароди-
на като българка, идваща от Албания. В момента  гл.ас 
Пашоли е в процес на докторантура към УНСС.

Преподавателката идва за първи път в нашия град 
и в Стопанската академия, но от две години поддър-
жа връзка по интернет с гл. ас. Надежда Цветкова, от 
която е получила полезна и интересна информация за  
свищовската Алма матер. Признава, че на живо е при-
ятно изненадана от гостоприемството и приятелската 
атмосфера, с която е обградена. Докладът, с който 
участва в конференцията, е „Финансовият одит в Ал-
бания в процеса на присъединяване към ЕС”. В него тя 
разглежда  начините, чрез които може да се издигне 
одиторската работа на по-високо ниво. Гл.ас.Пашоли 
определя настоящата конференция като важна стъпка 
в сътрудничеството между университета „Фан Ноли” и 
свищовската Академия.

Гл. ас. Алкета 
Пашоли  

е завеждащ катедра „Одит 
и контрол” във  Финансовата 
академия при правителство-
то на РФ. 

Той е сред чуждестран-
ните представители, които 
за пръв път посещават сви-
щовската Стопанска акаде-
мия. Казва, че тук веднага 
се  е почувствал  прекрасно 
и поради персоналното отношение към всеки гост. Има 
хубави впечатления от конференцията, на която присъст-
вали учени от много страни. Докладът на проф. Булига е 
със заглавие „От одита във финансовата отчетност към 
одита в бизнеса”. Руският гост се спря на новите пробле-
ми, свързани с одита във връзка с периода на криза. Той 
смята, че основен проблем до момента е възприемането 
на одита в много тесни рамки, което безспорно ограни-
чава работата на одиторите. В ситуацията на криза се 
наблюдават по-широкоспектърни приложения на одита. 
Неговата роля е да извършва консултинг услуги, като 
не се гледа само в миналото, но и в бъдещето. Наложи-
телно е използването на информационните технологии 
в одиторската дейност. „Ако ръководителят гледа само 
отчетите, които прави счетоводителят, това може да се 
сравни с шофьора, който използва само огледалото за 
задно виждане. С използването на адекватни информа-
ционни технологии ще може да се гледа в бъдещето и 
напред”, коментира проф. Роман Булига.

Проф. д-р ик.н. 
Роман Булига

е ръководител на  лабора-
торията за информационна 
безопасност в Молдовската 
икономическа академия. 
Той е професор в катедра 
„Икономическа кибернети-
ка”. За първи път посещава 
Стопанската академия през 
1987 г., а след 2001 г. прак-
тически всяка година идва 
в нашия град.

Впечатленията му от конфренцията са отлични, тъй 
като се е запознал с много интересни доклади по съ-
временните проблеми. В своя труд проф. Охрименко 
се спира на инцидентите, които се случват в инфор-
мационните системи, вследствие на хакерски атаки 
отвън. Основната цел на доклада му е да отговори на 
въпросите - какво трябва да се прави, за да им се про-
тиводейства и колко финансови средства са нужни за 
обезпечаване на информационната безопасност. 

Специално пред в-к „Алма матер” проф. Охрименко 
пожела на своите колеги от свищовската Академия 
здраве, благополучие и нови професионални върхо-
ве.

Проф. д-р ик.н. 
Сергей 

Охрименко
    

е представител  на Ико-
номическия факултет към 
Киевския национален уни-
верситет „Тарас Шевчен-
ко”, Украйна. Тя посещава  
за първи път нашия град 
и Стопанската академия 
и изказа своите положи-
телни виждания. Проф. Н. 
Дорош е впечатлена  от 
откриването на конференцията от ректора на СА 
„Д. А. Ценов” доц. д-р Величко Адамов. На форума 
са й допаднали атмосферата на делова активност, 
прекрасните въпроси на учени от много страни, 
дискусиите. Интересът й е привлечен от мултиме-
дийните презентации на докладите. Според нея е 
добре, че е обърнато голямо внимание на широкото 
използване на информационните технологии в сче-
товодството и одита. 

Нейният труд е „Основни направления в одитор-
ските услуги в условията на информационна глоба-
лизация”. Проф. Дорош подчерта, че докладът й е 
много близко до темата на конференцията. Тя спо-
дели, че  дружеското отношение на организаторите 
към всички участници й дава импулс за нови срещи 
на свищовска академична земя.

Проф. д-р ик.н. 
Нина Дорош

е заместник-декан  на факултет 
„Финанси” в Инономическия уни-
верситет в град Ниш, Сърбия.

Доц. Дукич е за първи път в 
Стопанската академия и в Сви-
щов. Възхитен е от любезния 
прием и сърдечността на своите 
домакини. Щастлив е от запоз-
нанството с колегите си от Бъл-
гария, Украйна, Русия, Молдова. 
Смята, че от различните представени трудове по време на фо-
рума могат да се намерят възможности за иновативни решения 
в областта на счетоводството и одита. Много от участниците са 
потвърдили тезата за успешното осъществяване на поставените 
задачи пред счетоводството и одита в конкретните стопански 
субекти. Доц. Дукич каза още, че редица предприятия в Сърбия 
използват интернет и чрез него може да се направи справка за 
тяхното икономическо състояние. Сръбските предприятия се 
котират на Белградската борса, съобразно публикуваните в Ин-
тернет отчети, които отразяват пазарната конкуретоспособност. 
В своя  доклад „Финансовата отчетност в Интернет: примери от 
Сърбия и Черна Гора” академичният гост подчертава, че в Сърбия 
се води инернет отчетност по същия начин и на същото равнище 
като в развитите страни - САЩ, Великобритания, Франция. Сръб-
ският представител на коференцията смята, че договорът между 
СА и Университета, Ниш за обмен на студенти и други съвместни 
дейности е едно плодотворно дело.   

Доц. д-р 
Тадиа Дукич

личности

Маргарита Дончева е 
родена в Свищов. Завършила 
е висшето си образование в 
СА „ Димитър А. Ценов”, спе-
циалност „Застрахователно 
дело”. Още в детските й го-
дини се проявяват нейните 
рецитаторски способности, 
певчески талант, музикални 
наклонности и актьорски 
заложби, които я водят като 
активен участник в различ-
ни форми на художестве-
ното творчество. Била е 
солист на Градския детски 
хор, участвала е и в хор „Янко 
Мустаков” към ПБЧ „Еленка и 
Кирил Д. Аврамови”. Списвала 
е 6 години предшественика 
на в-к „Алма матер”, който 
се е наричал някога „Инсти-
тутски вести”. Нейни ста-
тии са публикувани в мест-
ния и централния печат. Тя 
е сред учредителите на МФ 
„Алеко Константинов”. В 
Стопанската академия ра-
боти вече 35 години.

Г-жа Дончева е общест-
веник и културен деец с мно-
гостранно духовно присъст-

вие, силно очертано  в нашия 
град и Академията. Многото 
академични церемонии и про-
яви свързваме с нейния хубав 
и уверен глас. 

Дни преди студентския 
празник разговаряме с орга-
низатора „Културни  праз-
ници и  ритуали” Маргарита 
Дончева  за Студентския 
дом на културата, на който 
тя е посветила последните 
22 години от професионална-
та си кариера.

- Бихте ли разказали 
за началото на Студент-
ския дом на културата 
към СА „Димитър А. 
Ценов”?

- СДК е приемник на съ-
ществуващия до 1986 година 
Клуб за естетическо възпи-
тание. Оттогава той придо-
бива официален статут на 
Студентски дом на култу-
рата, което до този момент 
е било приоритет само за 
висшите училища в София 
и по-големите градове. Из-
ключителните заслуги и 
творчески успехи на същест-

вуващите тогава студентски 
състави ни дадоха право да 
претендираме, че и ние сме 
на нивото на студенски дом. 
Така започнахме.

- Кои таланти на сту-
дентите намират подкре-
па в СДК?

- Студентският дом на 
културата се утвърди като 
естествен притегателен цен-
тър за студентите, проявява-
щи афинитет към различните 
видове изкуство, в цялото 
му жанрово разнообразие: 
музика, театър, фолклор, 
изобразително изкуство, 
литература. Действащите 
художествено-творчески 
състави в СДК развиват 
интензивна творческа и 
концертна дейност в след-
ните формации: фолклорен 
ансамбъл за народни песни 
и танци, Представителен 
студентски театър, експери-
ментално театрално студио, 
група за спортни и латино-
танци, литературен кабинет 
„Николай Лилиев”, поп-гру-
па, индивидуални творци.

- Какво е развитието 
на СДК през годините?

- Фолклорният ансам-
бъл за народни песни и 
танци се ползва с особена 
популярност и се радва на 
признанието си за високи-
те художествено-творчески 
постижения, потвърждение 
на което е неизменното му 
участие в културния афиш на 
града и общината, участието 
му в престижни академич-
ни форуми от национален 
и международен мащаб: 
Русия, Унгария, Гърция, Ис-
пания. 

На стр. 6

талантливите млади хора все така да успяват

Международен научен форум
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страница на студентския съвет

Да си член на Студент-
ския съвет, това на първо 
място е една голяма отго-

ворност към всички вас, 
колеги, които сте дали 
гласа си  и сте ни гласу-
вали доверие, че винаги 
на първо място за нас 
ще са вашите интереси и  
ще се борим за тяхното 
отстояване. Трудно е да 
работиш за общата кауза 
и да спечелиш одобрени-
ето на всички. Стараем 
се, но сме подготвени, 
че не винаги ще е така. 

Приемаме градивната 
критика и се опитваме да 
не повтаряме грешките 

си. Вие имате правото и 
възможността да отпра-
вяте въпроси и оплаква-
ния по всички вълнуващи 
ви теми, свързани с ака-
демичната общност. Ние 
ще изслушаме всеки и 
заедно ще намерим ре-
шение за тях. Единстве-
ното, което изискваме, е 
съпричастност и желание 
от ваша страна.

Нека чрез клуб „Талант”, 

„Дебати”, „Евроклуб” и 
всички останали иници-
ативи на Студентския 

съвет всеки да  намери по 
малко от себе си и СА „Д. 
А. Ценов” да се превърне 
в едно още по-приветливо 
място, откликващо на нуж-
дите и потребностите на 
всички нас, даващо шанс 
за развитие на всеки, по-
искал това.

Животът е като банка. 
Банка, но за услуги и опит. 
Всеки ден ние правим по 
малки инвестиции в нея. 

Цял живот лавираме и 
извършваме движения 
по личните си сметки. 
Ако има вноска по нея, 
ще можем да я използ-
ваме, ако се наложи, но 
ако няма  – плащане не 
се извършва. Затова, ако 
добре изготвим нашия ин-
вестиционен план за жи-
вота, балансът накрая ще 
е в наша полза… Не иска 
ли всеки да печели?! 

За да се събуди най-
ценното у човек, е доста-
тъчно да се цени и насър-
чава. Целият колектив 
на  Студентския съвет  
цени и приветства всеки, 
прекрачил прага на ака-
демичната общност, а 
насърченията за по-до-
бро бъдеще и развитие 
ще ни останат винаги цел 
номер едно.

На всички недоволни 
от нас и нашата работа 
само мога да предло-
жа да се замислят над 
думите на Бенджамин 
Франклин - „Не ще гово-
ря лошо за никого, но ще 
изтъквам всичко хубаво, 
което зная за него”. А ние 
сме сигурни, че ще успе-
ем, защото сме заедно!

Петя ВъЛчАНоВА
„Финанси”, III курс

„Комисия по 
културно – масова 

дейност и реклама”

за студентския съвет…за студентския съвет…
Трудно и лесно е да се от-

крие за разговор Мария Нем-
ска, която е новият председа-
тел на Студентския съвет към 
Стопанската академия. Трудно, 
защото тя постоянно бърза ед-
новременно за няколко места. 
Лесно, защото се появява ви-
наги, когато човек има нужда 
от нея.

На събрание на Студентския 
съвет в СА „Димитър А. Ценов”, 
състояло се на 20 октомври 
2009 година, поради изтичане 
на мандата на председателя 
Ангел Георгиев, начело на сту-
дентската организация застана студентката Мария Немска. 
Младата дама учи специалност „Финанси”, III курс, а нейната 
кандидатура бе издигната от самия Ангел Георгиев.

Мария е родена на 21 август 1988 година в град Троян. 
Категорична е, че е избрала Стопанската академия, защото 
е искала да учи икономика, а икономика се учи в Свищов. 
Твърди, че се е насочила  към специалност „Финанси”, която 
дава отлични възможности за професионално развитие и 
има интересно бъдеще.

Очакванията на момичето за работата му като председател 
на СС са свързани с необходимостта да се създаде сплотен 
екип, който да работи максимално добре, за да успява да 
помага на студентите да развиват своите положителни ка-
чества. Мария смята, че общите усилия на всички членове на 
Студентския съвет ще са насочени не само към добра учебна 
обстановка за техните колеги, но и към осигуряване на благо-
приятна среда за отдих и забавления. Една от първите й за-
дачи като председател е подготвянето на ежегодните награди 
на Студентския съвет, които ще се връчат на празника. Пара-
лелно върви и усилената организация на самия студентски 
празник. Студентката е претрупана с учебни и организацион-
ни задачи, но е решила да се стреми да организира времето 
си по най-оптималния начин за всички. Водена от мисълта, 
че няма пряк път към мястото, до което си искал да стигнеш, 
Мария наистина дава сигурността, че нейната бъдеща работа 
като председател на СС в Академията, ще бъде плодотворна 
и успешна.                           АЛМА МАТЕР

сс има нов председател

И тази  есен се про-
веде вече превърналият 
се в традиция турнир по 

футбол на малки вратички 
за купата на Ректора, ор-
ганизиран от Студентския 
съвет към СА „Д. А. Ценов”. 
В надпреварата се вклю-
чиха  възпитаници на Ака-
демията, разпределени в 
единадесет отбора. 

В група „А” играта беше 
много оспорвана и се 
отличиха четири от фа-
воритите за спечелване 
на купата, а именно „Ор-
топедия”, „Вранглерите”, 
„Сокер клуб” и „No Mercy”. 
За група „Б” фаворити  в 
надпреварата бяха „Шести 
шарк” и „Кокарача”. На 
полуфиналите сили  мери-
ха  „Вранглерите” – „Ко-
карача”  и „Сокер клуб” 
– „Шести шарк”, което до-
веде до финалната среща 
между отборите на „Вран-
глерите” и  „Сокер клуб”. 

Крайните резултати са  

3 място за „Кокарача”, 2 
място за „Вранглерите”, а 
първото място си заслу-

жиха момчетата от „Сокер 
клуб”, които през цялото 
време на турнира остана-
ха без загуба. Раздадоха 
се и индивидуални награди 
за голмайстор на турнира,  
принадлежаща на Красен 
от „Сокер клуб”  и  за вра-
тар на турнира, отишла 
при Веселин от отбора на 
„Вранглерите”.

Всички момчета показа-
ха страхотен спортен дух и 
хъс за победата, за което 
можем само да ги  поздра-
вим, ако не от трибуните, то 
поне от страниците на в-к 
„ Алма матер”. На печелив-
шите честито, а на остана-
лите нека да пожелаем да 
започват подготовката за 
пролетния турнир.

Страницата 
подготвиха:

Петя ВъЛчАНоВА и 
Станка ГРУДЕВА от СС

турнир по футбол на малки 
вратички за купата на ректора

Скъпи колеги,

В навечерието 
на най-щастливия и 
изпълнен с веселие и 
светлина Студентски 
празник ви пожелавам 
да продължавате със 
същия устрем да изкач-
вате икономическите 
върхове и леко да прео-
долявате препятстви-
ята и трудностите! 
Бъдете щастливи 
с пъстроцветната си 
младост и я съхранете 
завинаги! Мислете 
позитивно и подкре-
пяйте хората, които 
ще срещате по пътя си! 
Радвайте се на мал-
ките неща в живота и 
намерете най-зорките 
очи, за да ги виждате! 
Спорни учебни дни! 
Честит Студент-
ски празник! 

Мàðèя НЕМÑКА, 
Пðедседàòел 

íà Ñòудеíòскèя съвеò 
към ÑА "Д. А. Цеíов"

Идеята ни е да дадем 
гласност на талантли-
вите студенти, да ги 
подпомогнем, отличим 
и тласнем към успехи. 
Не е нужно да сте от-
личници, този клуб е 
за вас, Таланти! Нека 
покажем какво можете 
и да дадем гласност на 
постиженията ви. 

Ще бъдат провеж-
дани дискусии по ак-
туални проблеми  и ще 
се разглеждат предло-
жения от членовете на 
клуба. Темите ще бъдат  
избирани и поставяни  
съвместно от участни-
ците в клуб „Талант” и  
„Комисията по култур-
но-масовата дейност и 
реклама”  към Студент-
ския съвет .

Идеята на клуб „Та-
лант”  е да обедини 
хората с различни  из-
вънаудиторни занима-
ния  и да ги стимулира 
в последващото им раз-
витие. По този начин ще 
се срещнат различни 
идеи и виждания. Ето,  
Студентският съвет  ви 
дава поле за изява – 
възползвайте се! Иде-
ята, на която сме за-
ложили и желаем да 
развием с ваша помощ, 
стартира по няколко на-
правления.

Групата „Млад писа-
тел” ще определя раз-
лични теми за есета, до-
клади, поезия, а най-до-
брите творби ще могат 

да участват на различ-
ни конкурси и състеза-
ния. Групата ще следи 
за датите на различните 
форуми и ще се стреми 
да взима участия в по-
вечето, представяйки 
СА „ Д. А. Ценов”. Ще 
работи в партньорство 
и с литературен каби-
нет „Николай Лилиев” 
към СДК, като насочва 
талантливи студенти, 
сътрудничи на акаде-
мичния вестник и ини-
циира свои литератур-
ни прояви.

Група „Новият Пика-
со” ще включва млади 
и находчиви творци  в 
областта на изобрази-
телното изкуство във 
всички движения и сти-
лове без ограничения. 
Тя ще дава  идеи за из-
ложби на личното твор-
чество на участниците, 
както и разработване 
на идеята за студентски 
комикс. Изобретател-
ността ви трябва да е 
безгранична, както и 
талантът ви.

В танцовата група 
няма да ви мъчим като 
Нешка Робева. От вас ще 
искаме иновативност и 
желание за изява. По-
кажете какво можете! 
Няма ограничения в 
стиловете, нека обога-
тим народните танци 
с R&B стъпки  и вне-
сем  в румбата малко 
подскоци от ръченица. 
Главната цел е да се 

забавляваме!
С к луба по фото -

графия ще издирваме 
хора със зорко око и 
умение да запечатват 
уникалните моменти. 
Членовете сами ще оп-
ределят тематиката на 
фотографиите, водени 
от своята интуиция. Ще 
взимат участие в про-
вежданите мероприя-
тия от С А „ Д. А. Ценов”. 
Могат да се предлагат 
творби за академичния 
вестник и комисията 
по „Културно-масова 
дейност и реклама” към 
СС. Възможно е  про-
веждането на изложби 
и участия на конкурси 
в страната.

П р и  ж е л а н и е  о т 
страна на студентите 
могат да се сформи-
рат и групи с други 
направления. Очаква-
ме вашите идеи, които 
можете да споделите в 
офиса на Студентския 
съвет или се свърже-
те с някого от члено-
вете му. Благодарим 
на всички, отзовали 
се до момента! С тях 
ни чака доста рабо-
та, но с общи усилия 
ще поставим здрави 
основи и условия за 
развитие на идеята. А 
останалите мога само 
да призова да не се 
отказват от мечтите си 
и да направят всичко 
възможно да ги пре-
връщат в реалност!

клуб „талант” при сА „димитър А. Ценов”, 
съвместно със студентския дом 
на културата, набира нови съмишленици

Колективът на Студентския съвет
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Възобновеният студентски кабинет за 
литературно творчество и журналистика 

приема нови членове
Записвания на: e-mail: 

jurnalistika_literatura@abv.bg
и тел.: 0886 779 767

От началото на октомври бе възобновен творческият 
кабинет „Николай Лилиев” за литература и журналис-
тика към Студентския дом на културата в СА „ Димитър 
А. Ценов”. След 3-годишно 
прекъсване талантливите 
студенти от Академията 
започнаха своята творче-
ска работа, ръководени от  
Стефания Цанкова – от-
говорен редактор на ака-
демичния вестник „Алма 
матер”. Много от бъдещите 
писатели и журналисти са 
вече автори на стихове 
и есета, а други идват на 
сбирките като слушатели и 
участници в дискусиите. Но 
общото, което обединява 
всички млади хора, е обичта 
и интересът им към словото 
и неговото сътворяване. 

Студентският кабинет 
„Николай Лилиев” има близо 
40-годишна история. В началото на своето създаване 
през 1970 година той функционира към ПБЧ „Еленка и 
Кирил Д. Аврамови”. Две години след това той се офор-
мя като литературен кабинет към тогавашния Клуб за 
естетическо възпитание към СА. Негови учредители са 
творците Ангел Русков, Розин Чапанов, Николай Искъ-
ров, Кънчо Атанасов, Люлин Занов, които са и негови 
ръководители. С появата на Студентския дом на кул-
турата към  СА „Димитър А. Ценов” през 1986 година, 

литературният кабинет намира в него своето достойно 
място. В началото на 90-те години негов ръководител е 
литераторът Пламен Пейков.

  В момента 
младите творци 
от литературен 
кабинет „Нико-
лай Лилиев”, за-
едно с ръково-
дителя си Сте-
фания Цанкова, 
са  изготвили 
своя творческа 
пр ог рама.  Тя  
включва идеи 
за литератур-
ни четения на 
местно и наци-

онално ниво, публикации в 
академичния вестник „Алма 
матер” и в централни лите-
ратурни издания, участия в 
международни конкурси, срещи с известни писатели и 
журналисти, сътрудничество на  академичния вестник, 
литературни екскурзии до родните места на писате-
ли-класици и много други. Работата на кабинета ще е 
в партньорство със Съюза на българските писатели и 

с други творчески сдружения. Талантливите младежи 
разчитат и на подкрепата на своите колеги от Сту-
дентския съвет за  насочване на  всички желаещи да 
участват в литературния кабинет, както и за съвместни 
творчески прояви. Студентите предвиждат и създава-
нето на свой  сайт.

Младите творци от кабинета са далеч от атмосферата 
на отминалите кръжоци. Те участват в една раздвижена 
и творческа форма, в която сами определят правилата. 
Техните събирания протичат като приятни приятелски 
срещи, в които има часове по фантазия и римуване, ли-
тературни игри, дискусии по авторски статии и какво ли 
не още.  Студентите обсъдиха и своя важна идея, която 
ще предложат на академичното ръководство - учредя-
ването на ежегоден национален студентски конкурс 
за поезия „Златна Академия”, посветен на патрона на 
висшето училище - Димитър А. Ценов.

Младите автори на поезия, публицистика и критика, 
или просто почитателите на 
литературата и журналисти-
ката, учещи в свищовското 
висше училище, засега са 
малко творческо академич-
но общество. Затова лите-
ратурният кабинет „Николай 
Лилиев” е отворил вратите 
си за всички даровити млади 

хора, учещи и работещи в свищовската Академия, които 
желаят да съчетават утрешната си отлична  работа на 
икономисти с творческо и иновативно мислене. Жела-
ещите могат да се запишат на e-mail: literaturenkabinet@
abv.bg и на тел. 0886 779 767.                  АЛМА МАТЕР

Възобновен е студентският литературен кабинет към стопанската академия

Деница Гъркова е родена в 
Левски на 10 юни 1988 година. Завършила 
е средното си образование в гимназия с 
преподаване на чужди езици в Плевен с 
профил английски и руски език. В момен-
та е студентка трета година, специалност 
„Маркетинг” в Стопанската академия. 
Деница пише от дете стихове и есета. Пе-
челила е награди в литературни конкурси. 
Талантът й е подкрепен от известната 
плевенска поетеса Лалка Павлова, в чийто кръжок момичето 
участва. Чрез писането Деница преоткрива себе си, променя 
своите възгледи и ценности в положителна посока. Тя възпри-
ема творчеството не като хоби, а като начин на живот, който 
ще остави незаличимата си следа във времето. 

Любовта
Любовта в сърцето ми напира,
любовта като поток  извира.
Любовта ме кара да мечтая
 и обвива дните ми в омая.
Любовта е свят без измерения,
тя е плод на топли нетърпения
и държава нежна без закони,
без часовник, време и  сезони.
Може и да ме боли от нея,
но така се сещам, че живея…

Тъга
С усмивка ведра ни събуждаше,
вежлива, нежна и добра,
Помагаше ни в тъмна нужда,
но загубата я прибра.
Тя беше млада и красива,
със слънчев лъх от пролетта,
край нас тя дишаше  щастлива,
но вече секна радостта...
Със тихи стъпки нощ пристъпи,
и изведнъж ни връхлетя,
Защо със нас така постъпи,
остави ни като цветя
самотни. С брат ми тръпнем  в мрака,
скърбим, от сълзите горчи,
Защото у дома не чакат
любими майчини очи.

Деница Гъркова

росен валентинов е 
роден на 9 септември 1985 година в Си-
листра. Завършил е математическа гим-
назия, но от ученическите си години пише 
есета и литературна критика. В момента 
е студент „Публична администрация”, IV 
курс. Печелил е награди в младежки ли-
тературни конкурси за есе. Изключител-
но скромен, Росен нарича своите творби 
„опити”. Неговите есета се открояват с младежка устре-
меност и интересен творчески поглед за живота. Младият 
автор смята и в бъдеще да се развива като творец, защото 
това му носи удовлетворение.

Хоризонтите на свободата
Откъс от наградено есе

Още при самото ни раждане, светът, който ни посреща,  ни 
дава радостта на живота, която е най-ценната човешка свобода.  
Но получаването на свободата не става даром, а с борбеност и 
упоритост. Сега пред нас е  животът, който ни предлага и наше-
то право на избор, посочва ни и духовната ни независимост, които 
трябва да постигнем със собствени сили. Така ще бъдем по- силни и 
свободни, а не освободени. Малко са свободните хора днес, макар че 
самите те живеят с мисълта, че са достигнали свободата. Едни от 
тях са поробени от работата си, други са прекалено отдадени на 
близките си, трети на вещите, а някои от тях самите са пороби-
тели на подчинените си и по този начин също са загубили свободата си... За да докоснем хоризонтитe на свободата са нужни много 
усилия. В този случай ще ни помогне блестящият пример на борците за свобода по време на османското робство, които са работили 
като една сплотена общност в името на независимостта на своя народ, в името на братството и любовта.

Животът показва, че можем да бъдем свободни,  когато изберем една несигурна за спокойствието ни, но честна позиция. По 
този начин  ще направим своето добро не само на нас, но и на другите хора, които се стремят към хоризонтите на свободата

Днес, за да учим и творим непоробени, сме получили глътките свободен въздух от честни и безстрашни българи като Апостола, 
изрекъл преди стотици години: „...Никой не ще се противостои на стихията на народа ни да живеем свободни, независими и обе-
динени...” Само така, със своята лична, изстрадана, но справедлива воля ще изберем посоката на доброто пред злонамереността, 
за бъдем независими, непобедими и свободни.                                                                                                                 росен валентинов

Женя антонова е родена на 28 март 
1989 година в Свищов. Завършила е ДТГ „Дими-
тър Хадживасилев”.  В момента учи в Стопанска-
та академия, специалност „Маркетинг”, II курс. 
Пише стихове и есета от детските си години. 
Публикувала е публицистика в местния печат. 
Отличена е с първи награди за есе в литератур-
ни конкурси на общинско и национално ниво. 

Стиховете й се отличават с интересна образност и оригиналност. 

Разговор
В малката стая на лятната къща,
с празните столове, но с жива  икона,
с ниската маса и вазата с  розите…
Там е дъхът неизстинал на мислите,
с вярата тиха  в болката нежна,
с многото книги със листите празни,
но които днес полека разчитам
непрочетени думи, отдавна изказани,
пътеки обходени и империи преборени, 
победи велики и безбройни успехи. 
Там сетивата ми млади са 
остри и нови са,
в лятната къща си говорих със времето. 

Кръговрат
Утрото бързо със здрача се сменя.
Луната се спуска, разцепва тъмата,
оставя пролука за дните ни нови, 
после нощ, следващ ден, 
пак тъмно и светло….
Така разтопяват се месеци, 
тичат години.
Хора се сменят, 
идеи нови се раждат,
историята прилежно записва си 
всичко.
А какво на теб  ще  оставя, 
ме питаш?
Позволи ми да бъда твоя история…
Нека бъда вятърът, малка надежда,
изтъкана от мисли и топли въпроси.
Нека съм слънце, 
нов ден от живота ти.
Утре не знам дали ще ме помниш,
знам само, че днес няма 
да ме забравиш.

Женя антонова

росина великова е родена 
на 28 април 1990 год. в Шумен. Завършила е 
средното си образование в гр. Разград. Още в 
ранна детска възраст прави литературните си 
стъпки. Първата й  публикация на стихотворе-
ние е на 7-годишна възраст във в-к „Гледища”. 
По-късно печата и есета. Избрала е да про-
дължи образованието си в СА „Д.А.Ценов”. 
Сега Росина е първокурсничка, специалност 

„Счетоводство и контрол”. Стиховете й са нежни и неподправени. 
Момичето смята, че развитието й като творец ще бъде полезно 
за нейното цялостно усъвършенстване. 

Среща 
В стаята пълна със думи сме двама,
неизречени,закъснели слова...  
Чувам тъмен звук,но ти си куража до мене-
променен, някак мрачен,но тук.
Сякаш всичко различно е,някак е ново
в тази среща с мига ни лъчист, 
но защо  ме боли и така ми е пусто?
Ти ме гледаш от белия лист-
само там ме помилва и там си остана,
тази среща измислих от стих.

росина великова

от 4 стр.
Представителният студентски 

театър е постоянен лауреат на 
национални и международни теа-
трални фестивали в продължение 
на повече от 20 години. Творческо-
то му амплоа е насочено най-вече 
към традиционната класическа 
българска драматургия и съвре-
менни автори, докато експери-
менталното театрално студио е 
насочило своите творчески тър-
сения към по-атрактивни форми, 
като театрални импровизации, 
авторски спектакли, скечове. 

Групата за спортни и латино-
танци работи пълноценно като 

школа за  обучение  и се радва 
на особен интерес от страна на 
участнците в нея.

Литературният кабинет „Ни-
колай Лилиев” бе чест участник 
и призьор в студентските наци-
онални литературни конкурси. 
С неговото възобновяване 
имам големи надежди за твор-
ческата реализация на бъдещи-
те писатели и журналисти. 

Периодично се експонират и 
изложби на наши студенти, зани-
маващи се с живопис, графика, 

художествена фотография и 
други, а техни творби се публику-
ват и в академичния вестник.

- Вашите очаквания за 
бъдещето на СДК?

- Бъдещата ни работа е изцяло 
съобразена със залегналите па-
раметри в мандатната програма 
на академичното ръководство.  
Очакваме постоянния интерес 
на талантливите студенти, които 
могат да получат пълноценно 
развите на своите възможности 
в СДК, под ръководството на 

вещи специалисти и предлагай-
ки свои оригинални идеи. Всеки 
нов участник е добре дошъл при 
нас. Надявам се на доброто ни 
сътрудничество и с младите ни 
приятели от Студентския съвет, 
които познават по-отблизо за-
ложбите на своите колеги и могат 
да ги изпращат в нашите съста-
ви. Освен това със СС в бъдеще 
можем да осъществим и някои 
общи творчески прояви.  

- Имате ли послание към 
студентите, по повод 8-и 

декември?
- На всички студенти пре-

давам своите искрени благо-
пожелания за един истински 
младежки празник, на който 
да се забавляват на воля и да 
разтворят душите си за тази 
празничност. Нека след това  
пренесат празника и в делнич-
ните си дни. Защото усещането 
за празничност се възпитава, 
то е въпрос на избор и аз им 
го пожелавам! А талантливите 
млади  хора  все така да успяват 
в изкуството, което са избрали 
за свое творческо призвание!

АЛМА МАТЕР

талантливите млади хора все така да успяват


