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СЛОВО, ПОСВЕТЕНО
НА 93-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО

НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Доц. д-р Виолета Димитрова

Уважаеми г-н Ректор, уважаеми колеги и гости,

Днес Икономически университет – Варна отбелязва своята 93-та годиш-
нина. Днес е ден на преклонение, на почит и уважение към първосъздателите и
всички след тях, продължили делото им.

Дълбок смисъл е заложен в ритуала всяка година на този ден академич-
ната общност да се събира и обръща към тяхното духовно наследство, да пре-
прочита написаното от тях. Казаните думи отлитат – написаното остава. Риту-
алите са носители на скритите послания, предавани от поколение на поколение,
чието разшифроване е ключ към почти вековния опит, познание и духовно раз-
витие на университета.

Връщането към историята на идеята за създаване на висше търговско
училище е възможност да почерпим вдъхновение и открием ориентири за бъде-
щето. Познаването на духовната традиция ни позволява да преоткриваме пра-
вилния път на развитие. Състоянието на всяка образователна институция във
всеки един момент предполага собствената си история.

Значимостта и валидността на проблемите днес не би могла да се схване
напълно без знанието за предишните проблеми и методите за тяхното решава-
не. Днес обществото ни изпитва трудности – резултат от икономическата и
политическата криза, но много по-обхватна и по-дълбока е кризата на духа.

Ако се върнем към далечната 1920 г., когато на XXV-та си редовна сесия
Варненската търговско-индустриална камара взема решение за прерастване
на създаденото през 1911 г. Търговско училище в университет, трябва да отче-
тем, че и тогава икономическата обстановка не е била лека.

Идеята за висше училище е родена, когато Варна е с население 41 хиляди
граждани1, от които малко повече от половината – грамотни. След войните,
през 1920 г. в сравнение с 1911 г., вносът намалява почти 7 пъти, а износът –
значително повече. С отнемането на Добруджа започва да спада и оборотът на
Варненското пристанище.

И точно тогава духовната енергия на първосъздателите на университета в
лицето на първите преподаватели: Цани Калянджиев, Феодор Белмер, Марин
Котаров, Израел Шалом, Минчо Минчев, Наум Долински, е насочена към това,
как да издигнат икономическото развитие на региона и общността.

1 41 317 жители съгласно „Изложение за състоянието на Варненското окръжие през 1910-1911 г.”,
Варна: печатница на Д. Тодоровъ&С-ие, 1911, с. 4.
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В доклада си от 1920 г. пред камарата радетелят за неговото създаване и
първи ректор професор Цани Калянджиев отбелязва: „условията в България
след края на първата световна война са много по-неблагоприятни, отколкото
преди 8 – 10 години, когато се ражда идеята за създаване на Висше търговско
училище” и добавя, че „нуждата сега още повече го налага”.

Той подчертава, че „при тежкото наследство от войните и общата изоста-
налост, страната ни не може да се справи само с копиране методите на напред-
налите държави, а се изискват творчески сили, подготвени на почвата на обще-
ствените теории и на научното познаване на нашата действителност, нещо кое-
то може да стане само в учебни институти, израстнали и развиващи се в наши-
те условия.” Актуално и днес звучат думите му относно главните принципи на
висшите училища:

• „да нагаждат образованието на всеки гражданин към реалните произ-
водствени условия на времето и да насаждат онези чувства и идеи, без
които е невъзможно прогресивното развитие на една висока обществе-
на организация”.

• „да насочват теорията и методологията към практическите въпроси, с
цел постигане на по-съвършена организация на обществените сили в
производството, размяната и човешките отношения”.

В разбирането на основателите за мисията на университета са заложени
потребностите на обществото, региона и страната. В първия правилник на Вис-
шето търговско училище е формулирана и неговата цел – да култивира онези
обществено-стопански и търговско-технически науки, които са нужни за изуча-
ване и изследване на търговията и индустрията и чрез това да отговори на
нуждите на страната.2

Проф. Калянджиев аргументирано отхвърля практиката за централизира-
не на „всички важни културни учреждения на България в столицата” и подчер-
тава, че „специалните цели на едно висше търговско училище изискват своята
обективна среда и коректна професионална почва, които сега ни се представят
най-вече във Варна”.3

Отчитайки необходимостта от „оная, както я нарича стопанска психика,
която дава културна и професионална храна за преподаватели и студенти” той
подчертава, че стопанският бит и темпът на целия живот във Варна се отразя-
ват върху Висшето училище, отпечатват се върху психиката на преподаватели-
те и студентите, като я издигат или понижават.4

Развитието на Варна и региона за проф. Цани Калянджиев е кауза, която
следва през целия си живот: председател е на културно-просветното читалищ-
но дружество в града, което организира първите музикални тържества през 1926

2 Правилник за Висшето търговско училище при Варненската търговско-индустриална камара,
сп. Известия на Икономически университет – Варна, 1995, бр. 1, с. 82.

3 Цитирано по Цонев, Ст. Възникване и осъществяване на идеята за висше икономическо училище
във Варна. Сп. Известия, Икономически университет – Варна, 1995, бр. 1, с. 14.

4 Калянджиевъ, Ц. Професионалното образование у насъ. Варна: Просвещение, 1925, с. 36.
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г. във Варна (сега известни като фестивал „Варненско лято”); през 30-те години
е инициатор, създател и първи председател на „Лигата за курортна Варна”,
неуморно работи за превръщането на Варна в първокласен морски курорт.

Проф. Калянджиев говори за култивиране на науката, защото ако „науката,
знанието и културата не бъдат в основата на държавнополитическия и стопан-
ския живот на страната, последният не би могъл да издържи на натиска на
модерните, опитни и далеч по-богати задгранични конкуренти.” Радетел за раз-
витието на професионалното образование, той нееднократно подчертава, че „вся-
ко специално образование дава плодове само когато то е построено върху една
висока грамотност.”5

В реферат, държан по случай годишния акт на ВТУ, проф. Наум Долински
пише: „Във висшето училище задачата за предаване на известно количество от
положителни знания отстъпва на заден план, в сравнение със стремлението
методически да се възпитава мисълта у студента, да се издигне у него духов-
ната активност, да се научи самокритично да възприема околната действител-
ност и да му се набележат схеми от прийоми, осъществяването на които може
да му даде истинския ключ към забъркания шифър на живота.”6

Да живееш – значи да мислиш, гласи древната мъдрост. Щастлив е този,
който може да познае причините за нещата. Да учиш и в подходящ момент да
си припомняш наученото е върховна радост.

Придобиването на висша степен на образование, която да допринесе за
интелектуалното и духовното израстване на личността и обществото, дава пра-
во на варненци да нарекат Висшето търговско училище – Търговска академия,
институцията на която по право се предоставя „завършекът и допълването на
всички знания”.7

Активността на мисленето, пише проф. Долински, е условие общо и за
двете страни при научното преподаване: активността на преподавателя се из-
разява в това, че той възбужда към деятелност духовния апарат на своя слуша-
тел, активността на слушателя се състои в самостоятелно стремление да на-
мери научното решение на поставените въпроси.8

Днес ние отново преоткриваме мястото на живата връзка „преподавател
– студент” в условията на информационно пренасищане на виртуалното про-
странство – проблем, съпоставим за нашите предшественици с достъпността
на информацията в резултат на книгопечатането.

Професорът, продължава проф. Долински, не може да повтаря чужди мне-
ния или да излага общодостъпни положения, той трябва да създава и препода-
ва, т.е. в лична окраска да поднася кондензирания живот и своите опити за

5 Пак там, с. 13.
6 Долински, Н. Преподаване на икономическите науки във връзка с българското народно стопан-

ство. Сп. Известия, 1995, бр. 1, с. 60.
7 Коменски, Ян. Велика дидактика. София: Изд-е на Българската академия на науките, с. 272.
8 Долински, Н. Преподаване на икономическите науки във връзка с българското народно стопан-

ство. Сп. Известия, 1995, бр. 1, с. 61.
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неговата интерпретация, иначе, няма смисъл от лекции, след като изобретение-
то на Гутенберг прави възможно и достъпно за всекиго прочитането на това,
което просто се преразказва със свои думи в аудиторията.

Но допълва и нещо съществено – студентът „не може да присъства”, а
трябва „да участва”. Ако той не се движи след всички движения на мисълта на
преподавателя, ако не се стреми да изпревари решението, да намери свой логи-
чен път, с една дума, ако у него след работата в аудиторията не „израстнат
мазоли в мозъка”, то той напразно ходи на лекции, защото той присъства на
чужд умствен пир и там, където другите получават истинска храна, за него
остават само малко полезни остатъци.9

Ние сме заедно, тук в този университет, за да учим и възпитаваме човека
в себе си – нещо, което отнема цял един живот. Развитието на университета не
е в безграничния оптимизъм, не е само и в запазването на постигнатото, а в
прозорливостта по отношение на промените, тенденциите и многообразието от
възможности.

Или както са написали още Овидий и Сенека – „Времената се менят и ние
се меним с тях.” Но следва да допълним – зачитайки утвърдените ценности на
институцията, почитайки собствената си историята, изпитвайки гордостта от
постигнатото, носейки вярата в собствената си значимост.

Студенти, преподаватели и служители заедно – цялата академична общ-
ност, правим институцията Икономически университет – Варна жива.

Честит Празник!

9 Долински, Н. Преподаване на икономическите науки във връзка с българското народно стопан-
ство. Сп. Известия, 1995, бр. 1, с. 61.


