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СвоОодния р щ и ш ъ и идеята за ново висше стопанско ш и е
Съ Наредба-законъ за част- които можеха да бждатъ обез пресата, правилили еж се не направление. Т е признаватъ, че
нитв висши училища (Д. в. бр. вредени и унищожени само отъ малко изложения, ходили еж „ако е имало недостатъци въ
80 отъ 12.IV. 1938 год.) се пре< една много твърда ржка. По делегации въ София, имаме офи организирането и въ подбора
крати и физическото съществу ради това, именно, голямото циалното мнение на Държав на персонала му, тЬ можеха да
вание на отдавна, намерилия ДЕЛО" на г. М-ра на народната ния университетъ и изявленията бждатъ избегнати чрезъ мърки,
своята морална смърть Свобо- просвъта се поср-Ьщна съ не на сегашния М-ръ на народната въ които да сътрудничатъ и
денъ „университетъ". Ние не описуема радость отъ всички просвъта. Най-много, обаче, се държавната власть, и държав
намираме думи, съ които да честно мислящи граждани на е писало въ органа на д-вото ния университетъ, но не и чрезъ
характеризираме, да възхва- страната. Защото, тв видвха в. „Академически вести", кж- закриването му!" (в. Академи
лимъ и най-достойно да оце- въ него единъ актъ на висша дето, въ редица статии, еж из чески гласъ" бр. 62, стр. 2). Отъ
нимъ това епохално дъло на справедливость; единъ актъ, съ несени всичкитъ му порядки и друга страна, г. проф. Геновъ
М-ра на народната просвета г. който се премахва положение е доказано неуспоримо несъ пледира за откриване на едно
проф. Г. Маневъ, който, съ то, щото държавата да бжде стоятелното му сжществуване. ново висше стопанско училище
единъ колкото смвлъ, толкова за едни майка, а за други ма Ето защо, ние намираме за въ София, а едновременно съ
и твърдъ замахъ, премахна щеха; единъ актъ, съ който се излишно да приповтаряме от това, Академическиятъ съветъ
една така голъма аномалия въ отстранява една язва въ нашето ново всичко това. Ще се задо- при Свободния университетъ е
нашия културенъ й общественъ висше стопанско образование. волимъ само да потвърдимъ взелъ решение да го преиме
животъ и направи.това, което
Но, както се. и очакваше, още веднъжъ, че никога у нува въ> „Висше училище за
много негови предшедственици заинтересованите сртзди въ йасъ не е сжществувала обще стопански и обществено-полисилно искаха да направятъ, но София, около Свободния уни- ствена необходимость, която да тически науки", като е „обмичиито опити се разбиваха въ верситетъ, следъ като станаха оправдава сжществуването не слилъ и препоржчалъ известни
грубия личенъ егоизъмъ и въ известни постановленията на само на висши, но и на ертзд- мврки, чрезъ които да се ре
приплетенитв материални ин горната наредба-законъ, реа ни учебни заведения отъ типа формира и заздрави универси
тереси на ГОЛЕМИ и малки, гираха и продължаватъ да реа- на Свободния у-тъ. Бихме за тета, за да се нагоди напълно
силни и слаби, въ това квази гиратъ противъ нея, като се питали, въ кой другъ кжтъ на къмъ нуждигв и изискванията
„висше" учебно заведение. Тот стараятъ да докажатъ необхо- нашата планета сжществуватъ на специалното висше образо
ва епохално двло на г. М-ра на димостьта отъ сжществуването подобни висши учебни заве вание, което ще дава на СВОИ
народната просвета предизвика на Свободния у-тъ и да съз- дения, които даватъ сжщиттз ТЕ възпитаници. Съ всички твзи мерки, преподавателското
заслужено възторжените ад дадатъ обществено насгроение права, каквито дава Свободния ТБЛО желае да отстрани всемирации на всеки незаинтере- за възстановяване на неговите у-тъ? Това положение у насъ възможнитъ пречки, които унисованъ въ това учебно Заведе права. Реагираше се предъ е единъ уникумъ, който не верситетътъ среща, за да се
ние и честно мислящъ, бълга- всички мъродавни фактори въ намира оправдание въ никакви създадатъ по този начинъ не
държавни, обществени или сто
ринъ—адмирациитЬ на наша страната, изпращаха се .теле пански условия и който се кре обходимите условия, щото ме
та незаинтересована обществе- грами кждето тръбва и кждето пи единствено на егоистичните родавните фактори да сторятъ
ность, и ще остане една отъ не тръбва, отправяха се деле материални интереси на заин нуждното за запазване на уни
най-светлите страници въ исто гации, използува се седмата тересованите около Свободния верситета като специално'.вис
рията на висшето стопанско велика сила — пресата и пр. у-тъ.
ше учебно заведение, прирав
образование у насъ. Това дело и пр..,Реагираха студенти, за
нено по права' съ подобните
израства като нещо грандиозно вършили и преподаватели....
Тръбва да се знае, че всички му училища" (в. „Зора"), брой
и добива особено големо. зна Тази организирана кампания домогвания за възстановяване 5714 отъ 10.VII.1938 год.) Не е
чение като се знае, съ какви противъ горната наредба-за правата на Своб.у-тъ ще сръщ- чужда даже идеята, досегашсръдства и по,какви йачини конъ е напълно обяснима и не натъ силната съпротива на буд ниятъ Свободенъ университетъ,
бъха осуетявани въ миналото съдържа въ себе си нищо чуд ната и незаинтересована ми- така реорганизиранъ, да се
подобни
.високо
справед но, защото наредбата-законъ съль у насъ, като на ВСБКО поеме отъ Софийската търг.
ливи и благородни опити на засъхна много материални ин действие ще се отговори съ инд. камара.
нъкои будни общественици и тереси и пресече много апетити. противодействие.
дейци въ М-ството на просве Излишно е да изтъкваме тукъ
Изглежда, обаче, че и заинОтъ тукъ се вижда, че уси
тата. Всички подобни опити се несъстоятелностьта на всички тересованитв срЕДИ околс» Сво лията се насочвать къмъ съз
осуетяваха чрезъ пипалата на мотиви и твърдения, използвани бодния университетъ сами чув- даване на едно ново висше
едно чудовище, проникнали за възстановяването на Свобод ствуватъ несъстоятелностьта на стопанско училище въ София,
Дълбоко, чрезъ материална за- ния университетъ, защото за искането, да се възстанови сж- на местото на досегашния Сво
интересованость, въ некои вли последния и за порядкитв му щия въ досегашния му видъ и боденъ университетъ, тъй като
ятелни столични сртзди; пипала, се е писало достатъчно въ насочвать борбата въ по-друго по силата на горната Наредба-
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h отговор]) но реакцията на СвоОвдния р ш р ш ш ъ
Както е известно, съ една и твърди г. проф. Геновъ. Но
оть последнигЬ законодателни и следъ такава промвна, 4 часа
наредби М-рътъ на народната следъ обвдъ не е равно на 8
просвета — г. проф. Мацевъ, часа преди объдъ. Защото, въ
прекрати сжществуването на едно висше специално учи
СВОБОДНИЯ унйверситетъ, като лище ВСЕКИ студентъ тръбва
срещу това се узакони и иска да има заедно съ упражненията
нето на'Държавния унйверси и езИцитв, по 30—36 часа сед
тетъ за откриване на стопански мично. Наредъ съ това, защит
отделъ при Юридическия фа- ниците на Свободния Унйвер
култетъ. Съ тая законъ-наредба ситетъ, заедно съ г. проф. Ге
се премахва съ смвлъ замахъ новъ, твърдятъ, че ИЗПИТИТЕ
една голвма аномалия въ на тамъ били много строги. Да
шия културенъ и общественъ не би съ това да се разбира,
че въ другитв висши училища
животъ.
Обаче, както и требваше да въ България, както и въ уни
еж
се очаква, отъ кржговегЬ около верситета, изискванията
Свободния унйверситетъ въ Со по-малки? Обаче, не еж изпит
фия, който е непосредствено ните изисквания, които главно
засегнатъ отъ въпросното зако опредвлятъ качествената ра
ноположение, се правятъ уси бота и резулгатитв отъ една
лия да се създаде обществено образователна система. За да
настроение за отмвняването на може изпитътъ да констатира
последното. Отъ ТЕЗИ постжпки, добре асимилирани и осъзнати
които се праватъ отъ страна на знания, изисква се главно си
защитницигЬ на Свободния у- стемна работа презъ целата го
ниверситетъ, както въ Народ дина, ржководена отъ една ра
ното събрание тъй и печата, ционална педагогическа орга
се виждатъ усилията на току- низация, съ постояненъ персощо закрития институтъ да до налъ, асистенти, библиотеки,
каже своята обществена и дър семинари и пр. Въ всеки слу
жавна полза въ миналото и да чай, и при тъй строгитв изпити
обоснове бждещото си съще въ Своб. унйверситетъ, окон
ствувание следъ нвкакви ко- чателно пррпадналитЬ канди
регирания на недостатъцитв му. дати въ др. подобни учрежде
Ние ще спремъ на нвкои отъ ния много лесно се дипломимотивите, които се изтъкватъ ратъ тамъ, срещу което него
въ полза на Своводния унйвер вите слушатели не се ползуситетъ отъ уважаемия г. проф. ватъ съ зачитане на семестри
Геновъ, сегашенъ ректоръ на т е му отъ страна на Държав
Държавния унйверситетъ, пре- ния унйверситетъ или на ВИС
подаватель и въ Свободния унй ШИТЕ специални училища въ
верситетъ (гл. в. „Слово" отъ България.
7.VI и в. „Зора" отъ 8.VI н. г.). Яко допуснемъ горния легаВъ желанието да защити Сво ленъ начинъ за откриване на
бодния унйверситетъ, г. проф. специални учебни институти въ
Геновъ твърди, че между него България, тогава може да се
вите слушатели за последнигЬ даде и на преподавателите въ
години имало малко служащи. Музик. академия, на онези въ
Фактически, обаче, ние знаемъ, Худож. академия и на другите
че въ 1933/34 г., при 1072 слу висши учебни заведения сжшатели (1030 м. и 42 ж.), 736 щото право да си откриватъ
души еж били на служба. Я на лекционни начала подобни
отъ годишника на сжщия унй „свободни" училища. Нали и
верситетъ за 1935/36 г. се виж ТБ иматъ сжщитв квалифици
да, че отъ 1348 слушатели, 283 рани академически права и мо
еж били държавни и общински га тъ сжщо така почтенно и
служащи, а 170 души въ частни честно да деклариратъ, както
предприятия. Наредъ съ това декларира г. проф. Геновъ отъ
се твърди, че занятията вече името на 22 университетски
не били вечерни, а почвали отъ професори и 10 „най-висши
4 часа сл.обтздъ. Наистина, като компетентни лица" въ столи
отзвукъ на дебатите въ послед цата, че и ТБ ще гледатъ на
ната сесия на Висшия учебенъ своето преподаване „винаги
сьветь (презъ 1933 год.), гдето като на свещенъ свой дългъ и
б е повдигнатъ въпросъть за- никога нема да правятъ комсжществуването на Свободния промисъ съ своята съвесть при
университетъ,занятията тамъ на произвеждането на ИЗПИТИТЕ".
место отъ 6 и пол. часа сл. об., Сжщо така требва да се знае,
започнали да се водятъ отъ 4 че ако подобни на Свободния
часа сл. обедъ. Така поне е унйверситетъ частни висши уразгласено въ обществото, така чебни заведения сжществуватъ

и другаде подъ формата на наука, т. е. научни работници
популярни университети (uni за нвкои институти, като за
versity axtention), ТЕ нЪмагъ висши и ервдни стопански учи
официално право да издаватъ лища и за проучване въ нвдипломи за висше образование. кои големи банки и стопанства,
часъ изниква въ
Но, г. проф. Геновъ се ста т о з ъ
рае да даде на въпроса и просъть, колко абсолвенти мопринципална форма, вънъ отъ гатъ да погьлнатъ горнитЬ ви
характера и качеството на ра дове заведения и институти въ
ботата въ Свободния унйверси скромна земедвлческа Бълга
тетъ, като твърди, че страната рия. Въ връзка съ това нека
ни и следъ раздвояването на отбележимъ и факта, че сто
Юридическия факултетъ се нуж пански отдели днесъ се уреждаела отъ едно специално висше датъ не само при унивеситетиу-ще за подготвяне на стопан тв, но и при висшите търг.
ски и административни дейци, училища и при политехниките,
горнитв
понеже то ще работи съ огледъ въ които, споредъ
на практическитв кариери. До твърдения, би требвало да е
като занятията въ . бждещия застжпено само практическото
стопански отдвлъ щвли да бж- висше образование.
датъ въ значителна степень тео
Другъ важенъ въпросъ, кой
ретични (гл. „Зора" стр. 3 отъ то се дебатира отъ г. проф.
8. VI.), .подготовката на студен Геновъ, е количественото не
тите въ новото училище щвла съответствие между
нашето
да бжде предимно практическа. средно и висше образование,
Г. проф. Геновъ, като педагогъ т. е. какво се прави съ еже
тръбва да разбира, че чисто годно свършващитв 5 до 6
практическа
подготовка
въ хиляди гимназисти (които ско
едно висше училище не се ро щели да достигнатъ и до
дава и че тя се усвоява само 10 хиляди), когато университевъ живата практика, както е тътъ за сега поглъща едвамъ
било преди години не само за около 1500 души ежегодно.
стопански, търговски и адми Яко допуснемъ, че още 7—800
нистративни дейци, но и за души следватъ въ други висши
много други специалности; че училища, пакъ ще остане единъ
съ теоретическото разработване излишъкъ отъ най-малко 2500
на дадена категория практи 3000 души СРЕДНОШКОЛЦИ, осо
чески познания израстватъ и бено като се взематъ предвидъ
съответните науки, не само въ и часть отъ абитурентитв на
областьта' на стопанството, но търговскитв гимназии, които
и въ естествознанието, механи сжщо се стремятъ къмъ вис
ката, строителното ДЕЛО И пр. шето образование. Тукъ ние
Днесъ и «а университетскитв се връщаме къмъ стария въ
катедри, и на ОНЕЗИ ВЪ поли просъ за излишъка на инте
техниките и въ търговско-сто- лектуалци, който тежи на дър
панските училища, се препо жавната ни машина и който,
дава теоритическа наука. Днесъ наместо да се решава съ раз
животътъ е дотолкова напред- ни бързо скроени експери
налъ, че въ всички области се менти, и то въ ГОЛЕМИ мастърсятъ ржководители съ тео щаби, требва да се подложи на
ретически познания, които, ка едно основно проучване, съ
то се ориентиратъ въ практи участието и добрата държавни
ката, да я издигнатъ по въз- ческа воля на всички главни
можность до ВИСОЧИНИТЕ на ведомства въ страна и на ком
теорията. Даже старото занаят петентни представители по ор
чийство днесъ черпи сили и се ганизацията на образованието.
рационализирва подъвлиянието
Остава важниятъ въпросъ за
на теорията. Тая оговорка се
развитието
на нашето висше
наложи, за да уяснимъ терми
ните „теоретически" и „прак образование. За решаването
тически" знания, които се на тоя въпросъ е нуждна една
подхвърлятъ при разглеждане основна анкета, която да уста
то на горнитв въпроси, съ нови колко младежи следватъ
цель да се постави нвкакво въ странство и по кои специ
строго разграничение между алности, и дали следващите по
разнитЬ видове училища и се стопански и административни
намврятъ аргументи за ОТДЕЛ науки еж тъй много, че следъ
сжществуването вече на три
НОТО
и м ъ
сжществуване.
Яко поддържаме догматичес висши училища отъ тоя типъ,
кото твърдение, че новиятъ заедно съ новия стопански отстопански отдвлъ щвлъ да делъ при Държ. унйверситетъ,
готви само хора за чистата | трвбва да се преобразува Своб.
I универеитеть, или да се откри-
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ва друго подобно нему учили насърдчаваме и спомагаме на
'iSi
ще въ столицата. Тая анкета гЬзи инициативи и по тоя наще требва да установи сжщо, чинъ да спояваме другитъ об
(продължение отъ страница 1) ,
колко свободни лица, свърши ласти на отечеството ни съ
законъ, последниятъ повече не въпросъ би требвало\.-у&' се
ли казанигЬ специални учили културата и нейното развитие, сжществува. Щомъ като това потърси въ увеличаването броя
ща, има въ страната. Споредъ ние се стараемъ окончателно ново висше стопанско училище на студентитъ въ другите спе
това и тръбва да се насочи да ги обездушимъ, даже тамъ, ще има организацията на оста- циалности и, най-вече, въ от
по-нататъшното развитие на гдето националните интереси налитъ подобни училища, това криването нови, незастжпени
университета и изобщо откри изискватъ създаването на кул искане се явява напълно ле още у насъ отдъли.
ването на нови отдали, както турни крепости. Развивайки ло гално. По така поставения въ
Заедно съ това, тръбва да
и разширяването на сжществу- гически тоя въпросъ въ връзка просъ, обаче, като се подложи
ващитЬ. Ние сме сигурни, че съ развитието на нашия уни на една критична преценка, се има предвидъ, че у насъ
въпросната анкета ще покаже, верситетъ, ние с е . осмеляваме има да се каже много нещо. получаватъ дипломъ за висше
стопанско образование годиш
че страната доста е преситена да защищаваме мисъльта, че Той тръбва да се разглежда не но къмъ 300 души, които, безъ
съ кандидати съ висше сто централизацията на висшето изолирано, а въ системата на съмнение, не могатъ да бждатъ
панско образование и че сж- образование у насъ само въ висшето стопанско образова погълнати при сегашнитъ усло
ществуващигЬ три висши сто столицата е неоправдана и о- ние у насъ, при което неми вия отъ нашия стопански жипански училища (включително пасна. Изобщо, има нъщо не нуемо ще се-натъкнемъ на го вотъ.
новия отдълъ отъ Държ. уни- нормално и болезнено въ из леми несъобразности. У насъ
Ясно е. впрочемъ, че както
верситетъ) еж напълно доста куственото развитие на нашата сега сжществуватъ три висши
тъчни за да задоволятъ нуж- столица, което не съответству стопански училища—въ Варна, по броя на студентитъ, така и
дитЬ на нашето стопанство отъ ва на малочисленостьта на на Свищовъ и при Държавния по този на дипломираните,
хора съ висше образование. шата страна, а освенъ това и университетъ, които, при пъл висшето стопанско образова
Затова, откриването на каквото не отговаря на особени сто ното си развитие въ4-годишенъ ние у насъ е абсолютно преи да е ново висше стопанско пански преимущества на София. курсъ, ще приютятъ най-малко товарено,особено въ сравнение
училище не се оправдава съ При двойно по-голъмо населе 3000 студенти. Това ще пред съ това на другитв държави.
нищо и по-скоро ще бжде ние на Югославия, нейната сто ставлява 40—50% отъ студен Не само ненуждно, но и па
вредно. Неразумно е, и не се лица е по-малочислена отъ тите на Университета, раздъ- костно ще бжде откриването на
оправдава съ никакъвъ дър- София. Л докато въ странство лени въ 7 факултета. Отъ тукъ каквото и да било ново висше
жавенъ планъ, да се бърза съ се стремятъ съ всички ертздетва става повече отъ ясно неоправ стопанско у-ще, каквито и до
откриване на ново висше учи да отвлтзкатъ населението къмъ даното отправление на желаю- води да се представятъ въ не
лище въ столицата следъ сж- провинциалнитъ градове и отъ щитъ да получать висше обра гова полза. Мъродавнигв фак
ществуването на две подобни града къмъ селото, у насъ се зование най-вече къмъ стопан тори тръбва да обърнатъ найското образование, вмъсто да сериозно внимание на този
заведения въ провинцията, из- подържа обратното.
бждатъ съразмърно разпредъ- въпросъ, та поне сега да не
растнали следъ толкова усилия
Германия довчера бвше.по лени и между другитъ специал повтаряме гръшкиттз отъ ми
и амбиция, при които сжщо литически конгломератъ отъ
така биха могли да се откри- редица държави, много отъ ности, засегнати или не въ Уни налото и еднажъ за винаги да
ватъ клонове. Столицата, въ да които, вмтзсто да се стремятъ верситета. Това положение не ликвидираме съ мисъльта, било
дения случай, нъма никакви къмъ културна централизация, минуемо ще доведе до тежки за възстановяване правата на
Свободния у-тъ, било за откри
преимущества, тъй като вис- еж създали висши учебни за последствия, защото, даже и ване на нъкакво ново висше
сега
сжществува
ЩИТБ
три
сто
шиттз търговски училища въ ведения въ разни свои градове.
стопанско у-ще на негово мтзсто
Варна и Свищовъ еж органи Бившето кралство Вюртем- пански висши училища еж пре въ София.
достатъчни
за
нуждиттз,
за
да
зирани на сжщитъ начала, как бергъ, съ 2,700,000 жители, има
то и Държавниятъ университетъ три висши училища, сжществу- не става и дума за откриване
Б. Р. По всички тъзи въпроси
и иматъ квалифициранъиопи- ващи въ разни градове: поли и на четвърто такова, което ще специаленъ общограждански
отекчи още повече положе
тенъ персоналъ, който е ре техника въ Щутгардъ, уни нието. Вмтзсто да се открива комитетъ е изпратилъ обстойно
довно хабилитиранъ и се по верситетъ въ Тюбингенъ и четвърто висше стопанско учи и мотивирано изложение до г.
вишава по сжщия редъ, както висша агрономическа школа лище, съ цель да се привлтз- М-стръ председателя, до всички
и оня въ университета. За въ Хоенхайнъ; Баденъ, съ катъ следващитЬ въ чужбина министри, до председателя на
участието на висши чиновници, 2,400,000 жители има универ наши студенти, и да се отек- Нар.
събрание и всички на
неакадемици, по добре е да не ситети въ Фрайбургь и Хай- чава по такъвъ начинъ поло родни представители. Извадки
се говори; то се изключва да делбергъ,
политехника
въ жението на ТЕХНИТЕ възпита отъ това изложение помества
же въ чуждите страни, гдето Карлсруе и т. н.
ници, разрешението на този ме въ настоящия брой на вест
висшиятъ персоналъ въ цен
Въ р е з ю м е , установяваме
ника ни.
Б. Б.
тралните държавни и обществе следното:
ни учреждения е много по1. Твърди се, че единъ Сво- и системно образовани ржко- жавно-стопански науки.
стабилизиранъ.
6. Ясно и откровено требва
боденъ университетъ щълъда водители, затова въ случая обществениятъ интересъ е много
ГолЪмъ въпросъ е, дали па- бжде отдушникъ за няколкото по-важенъ отъ личния интересъ да се прецени еждбата на гр.
зарътъ ще може да поглъща хиляди младежи, които не мо на Н-БКОИ младежи, за да не Варна и нуждата отъ едно
абсолветите даже само на гв- жели да бждетъ погълнати отъ се обежжда този въпросъ отъ напълно разрастнало и добре
закрепнало висше училище.
зи две заведения. Само това университета и другитъ висши гледището на студентите.
*
обстоятелство, вънъ отъ изтък училища. Възразяваме, че та4.
Твърди
се,
че
квалифици*
*
къвъ
отдушникъ
тртзбва
да
се
натите
по-рано
аргументи,
ГорнитЬ мисли представляправи Свободния у-тъ изли- търси не по пжтя на висшето раниять наученъ персоналъ въ
шенъ за българския интелек- стопанско образование, а чрезъ София правтзлъ благоприятно ватъ извадка отъ изложението,
туаленъ пазаръ. Я и фактьть, другитЬ специалности, застж- откриването и сжществува нето отправено отъ името на град
че слушателите въ Сзободния пени и незастжпени въ Уни на единъ свободенъ универси ските власти, културните, сто
тетъ. Върно е, че въ София пански, професионални и граж
У-тъ отъ 2000 еж намалели на верситета.
1000, е очебийно доказателство
2. Твърди се отъ некои, че има голъмъ брой квалифици дански организации въ градъ
за задръстването на пазаря ни Свободниятъ университетъ да- рани научни сили, но има ги и Варна, въ отговоръ. на уси
съ тоя типъ интелектуалци.
валъ възможность на бедни другаде, а и не всички препо лията на хората около Свобод-даватели при Свободния у-тъ ния университетъ да защитятъ
Не разбираме, защо непре чиновници да завършатъ висше еж научно квалифицирани.
неговото по-нататъшно сжще
менно столицата тртзбва да образование.ТрЪбва да се знае,
ствува ние.
5.
Откриването
на
още
едно
бжде центъръ на всички кул че нито всички студенти въ висше стопанско училище не
Това изложение е отправено
турни институти, следъ като Свободния университетъ еж отговаря никакъ на нуждитв до всички г. г. министри, до
Действителностьта е показала, бедни, нито само тамъ има ни при наличностьта на две г. председателя на Народното
че провинцията може да бжде бедни студенти.
събрание и до г. г. народнитв
3. Освенъ това, обществото висши търговски училища и представители на XXIV-то Обик
инициаторка и да организира
откритъ факултетъ по дърновено народно събрание.
подобни училища. Наместо да има нужда отъ добре, солидно
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Научното ни списание презъ
1937 г.
Създаването на
научното
списание на д-вото ни, безъ
съмнение, е нашето най-голъмо ДБЛО, което допринася мно
го осезателно и по различни
ничини за засилването и за
твърдяването доброто име на
наша га Alma Mater и нейнитъ
възпитаници, и за стабилизи
рането на Дружеството ни. Осо
бено силно е това влияние
върху д-вото ни. Благодарение
на научното ни списание, по
следното придоби име на ком
петентна организация, а едно
временно съ това, увеличи мно
го СВОИТБ приходи; обстоятел
ства, които й даватъ възможность да развие по-резултатна
и по-широка дейность.
Въ краткия периодъ на свое
то сжществуване, научното ни
списание отбеляза единъ постояненъ и завиденъ възходъ,
както въ научно, така и въ ма
териално отношение. То си
спечели добро име всрвдъ на
учните стопански срвди у насъ
и въ едва две години можа да
стане едно отъ най-мвродавнитв наши стопански списания.
Най-напредъ трвбва да отбележимъ силно нарастналия
тиражъ на списанието. Докато
презъ 1936 год. то се печаташе
въ 1250 екземпляра, презъ
1937 г. въ 1800, презъ 1938 г.
тиража достигна 2000 екземпл.
Презъ 1937 г. неговитв абонати
се състоятъ отъ: дипломирани
колеги 797 (платили 678 и неплатили 119), недипломирани
колеги 273 (платили 226 и неплатили 47), студенти 368 (пла
тили 355 и неплатили 13) и
частни лица 210 (платили 191
и неплатили 19), или всичко
абонати 1648, отъ които 1450
еж платили абонамента си, а
198 еж останали неиздължени.
Освенъ това, списанието се из
праща: на 9 настоятели, възам-вна съ други издания—32 те
чения и 78 безплатни, или общо
119. Отъ тукъ следва, че общия
пласментъ презъ 1937 год. е
възлизалъ на 1767 екземпляра.
Вижда се, впрочемъ, че въсръДИТБ на абонатитв преобладаватъ възпитаницитв на Вис
шето търговско у-ще — Варна,
като сравнително малка часть
еж външни лица. Ето защо,
презъ настоящата 1938 год. и
презъ следващите години, уси
лията на редакц. комитетъ ще
трвбва да бждатъ насочени
къмъ" увеличаване броя на
абонатитй — частни лица, т. е.
такива, извънъ нашата ервда.
Само така списанието ще до
бие още по-големо влияние
всредъ обществото. Презъ те

кущата 1938 год. абонатитв —
частни лица еж вече 313 (презъ
1937 г.-210), съ тенденция да
се увеличатъ чувствително до
края на годината.
Презъ 1937 г. ред. к-тъ ра
боти и съ увеличенъ приходенъ
и разходенъ бюджетъ. Срещу
предвиденитв 150,000 лв. постжпиха 199,188 лева, т. е. съ
49.188 лв. въ повече. Предви
дени бвха 150000 лв. разходи,
а действителните разходи възлвзоха на 189,575 лв., т. е. раз
ходвани еж въ повече 39,575 лв.
Както се вижда, както приходит-fe, така и разходитв, еж над
вишени. Увеличениятъ тиражъ
на списанието предизвика и уве
личение на разходиттз. Изобщо,
презъ 1937 година приходитв
на ред. к-тъ надвишаватъ раз
ходитв съ 9613 лв., които, като
бюджетенъ излишекъ, еж пре
дадени на Дружеството.
Въ разходния бюджетъ на'
ред. комитетъ еж включени и
разходитв по издаването на
дружествения органъ в. „Ака
демически вести". Презъ 1937
година твзи разходи възлизатъ
на 19,350 лв.; сума, която следва
да бжде увеличена съ разно
ските по частичното експеди
ране на в. „Академически ве
сти" и за канцеларски разно
ски. Известно е, че вестникътъ
се изпраща безплатно и че
единствените му приходи еж
отъ хонорари за реклами. Като
се взематъ предвидъ ТБЗИ му
постжпления, възлизащи на
4800 лв., ще излезе, че ред.
комитетъ е изразходвалъ за в.
„Академически вести" презъ
1937 г. 14,550 лв. Тази сума
трвбва да се счита като дадена
на Дружеството по косвенъ начинъ. Съ други думи, 14,550 лв.
отъ приходитв на списанието
еж изразходвани не за негови
нужди, а за в. „Академически
вести", който е професионаленъ органъ на Дружеството
ни. Отъ твзи данни се вижда,
че научното списание е което
набавя ервдетвата за органи
зиране и провеждане на дру
жествената дейность.
Освенъ това, презъ 1937 г.,
чрезъ абонаментитв на списа
нието, ред. комитетъ е събралъ
и 6770 лв. чл. вносъ за Друже
ството, която Сума му е пре
дадена заедно съ бюджетния
излишъкъ отъ 9613 лв. Така че,
фактически, ред. комитетъ е
предалъ на Дружеството реал
но 16,383 лв. а заедно съ понесенитв разходи (14,550 лв.) за
издаването на в. „Академиче
ски вести"—30,933 лв. Това е
фактически сумата,, която е из-
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Д-во на завършилите Висшето
търговско училище — Варна
№ 16

,лпо
гр- Варна, 1 августъ 1938 г.

о

П О К А Н А
До членовете на Д-вото
на завършилите Висшето търговско
училище — Варна.
Възъ основа на чл. 20, 21 и 22 отъ устава на дружеството
ни, на 21 августъ т. г., 9 часа сутриньта, Ви поканваме на
ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ, което ще се състои въ
заседателната зала на Варненската търговско-индустриална
камара, при следния дневенъ редъ:
1) Откриване, и з б о р ъ на бюро и приветствия:
2) Отчетъ на настоятелството, редакционния коми
тетъ и контролната комисия и освобождаването имъ
отъ отговорность:
3) Приемане б ю д ж е т а за 1939 година;
4) Избиране на настоятелство и контр. комисия;
5) Разни.
Право да приежтетвуватъ на VI общо годишно събрание
иматъ онъзи колеги, които еж си платили членския вносъ.
Абонатите на списанието плащатъ 125 лв. за чл. вносъ и
абонаментъ, а неабонатите плащатъ 60 лв. чл. вносъ. Пла
щането може да стане и преди събранието.
Председатель: (п.) Б. П. Б о й ч е в ъ
Секретарь: (п.) П. Я . Х р и с т о в ъ

еползувана отъ Дружеството
презъ 1937 год. Отъ ТБЗИ данни
се вижда, че благодарение на
научното списание, Дружество
то ни е можало да се снабди
съ значителни ертздетва, които
му даватъ възможность да про
веде една по-активна и резул
татна, както организационна,
така и културнр-професионална дейность.
Въ горнитв данни требва да
се обърне особено внимание
на следното обстоятелство: една
голвма часть отъ абонатитв
презъ 1937 год. не еж си из
платили абонамента, въпрвки
че еж получили и задържали
изпратенитв имъ книги. Не еж
платили абонамента си дипло
мирани колеги 119, недипло
мирани 47 и студенти 13, или
всичко 179 души изъ нашата
среда и 19 частни лица.
Въпръки многократните напомнювания, твзи абонати еж
отказали изплащането на дъл
жимия абонаментъ, безъ как
вито и да било основания. Списъкътъ на ТБЗИ абонати даваме
въ настоящия брой на вестника.
Отказването да се плати або
намента, като сжщевременно
се задържатъ изпратенитв кни
ги, носи за ред. комитетъ непо
правими загуби. Нежеланието
да се плаща абонамента тръб
ва непременно да се съпро
вожда отъ връщането на из
пратенитв книги. ТБЗИ, които
задържатъ книгитв, ставатъ абонати на списанието, и поематъ всички задължения на
абонатството. Този въпросъ не

-0

е на ред. комитетъ, а на Д-вото,
защото, ако всички ТБЗИ колеги
се бъха издължили, твхнитв
абонаменти щъха да подсилятъ
бюджетния излишъкъ й цгвха
да отидатъ въ приходъ на Дру
жеството, въ увеличение на не
говитв средства и, следова
телно, на неговите - възмож
ности.
Редакционниятъ комитетъ има силната амбиция да създаде
отъ списанието първото научно
стопанско списание у насъ и
все повече и повече да увели
чава неговото влияние всредъ
нашата научна мисъль и общественость; да увеличава не
престанно вевка година . него
вия тиражъ и числото на або
натитв извънъ нашата ервда
(ползата отъ което ще бжде
много голвма и разнообразна),
а съ своитв бюджетни изли
шъци да подпомага материал
но Дружеството ни, за да се
даде възможность на послед
ното да прояви още по-значи
телна и резултатна дейность въ
защита интереситв на неговитЬ
членове и въ отстояване на
ТБХНИТБ права. Въ името на
твзи цели, именно, той съ пъл
но основание и право апелира
къмъ безрезервната морална
и материална подкрепа на
всички дипломирани и неди
пломирани колеги и на всички
студенти отъ Висшето търг.
у-ще — Варна, за да можемъ
съ общи усилия да изградимъ
едно големо, полезно за всич
ки ни, двло.

БРОЙ 3 и 4.
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ВЕСТИ И С Ъ О Б Щ Е Н И Я
Централно настоятелство

кратно и настойчиво да се иска. ние, за плащане на абонамента.
Изпратените статии отъ коле Нека всички колеги обърнатъ
ЦЕНТРАЛНОТО НАСТОЯ
ТЕЛСТВО въ гр. Варна взе гите ще се печататъ съобразно най-сериозно внимание на това
най-живо участие при разре съ технитЬ желания — съ под- писмо и подкрепятъ ред. коми
шаване на всички въпроси, писъ.безъ такъвъ.или съ иници тетъ, като си платятъ абона
които засБгатъ професионал али. По авторството редакцията мента и запишатъ нови або
нати.
ните интереси на колегите. То пази най-строга тайна.
Колегигв
не
бива
да
забраАБОНАТИТЕ» НА НАУЧНО
излезе съ свое становище по
разделянето на Юридическия вятъ, че провеждането на една ТО НИ СПИСАНИЕ къмъ 20.VII
факултетъ при Държавния уни- резултатна дейность отъ про еж били: дипломирани колеги
верситетъ на две специалности. фесионално естество е възмож 763 (платили 248 и неплатили
То взе най-активно участие при но само при техната енергич 515), недипломирани колеги 291
разрешаване на въпроса за на подкрепа. Необходимо е (платили 100 и неплатили 191),
Свободния университетъ и от нито единъ отъ колегите да не студенти 208 (платили 130 и не
платили 78), и частни лица 313
немане правата му на висше остане вънъ отъ организацията (платили 138 и неплатили 175);
ни
и
да
даде
навременно
и
учебно заведение. Въ това от
или общо: платили 616 и не
ношение то оказа своята без драговолно малкитЬ жертви, платили 959.
които
се
изискватъ
отъ
него.
резервна подкрепа и взе уча
НАСТОЯТЕЛСТВОТО про
ПРИ ВСЪКА ПРОМЪНА на
стие въ всички инициативи,
изхождащи отъ Варна по по- дължава да съдействува за на адреса, на който се изпраща
водъ споровете въ връзка съ миране служба на колегите и списанието, съобщавайте вед
Свободния университетъ, раз да дава всекакви сведения и нага на ред. комитетъ. Въ противенъ случай изпратените
делянето на Юридическия фа упжтвания.
книги се губятъ по вина на
УМОЛЯВАТЪ
СЕ
ВСИЧКИ
култетъ и по въпроса за рег
абоната.
Така изгубените книги
КОЛЕГИ
да
съобщаватъ
вед
ламентиране на висшето сто
се доставятъ на абоната срещу
нага
на
председателя
на
д-вото
панско образование у насъ.
заплащане 50 лв. на книга.
ОСВЕНЪ ТОВА, настоятел всека промена въ службата и
адреса
имъ.
Въ
д-вото
се
води
ПОКАНВЛТЬсе КОЛЕГИТЕ»,
ството се е занимало съ всич
които
задържаха некои книж
точна
сметка
за
службите,
кои
ки повдигнати отъ колегите
въпроси, поставило ги е на по то колегигв заематъ и за тех ки отъ 1938 год. и сжщевредробно обсжждане и е изра ните адреси. Всички тези све менно отказаха да бждатъ або
ботило свое становище по тЬхъ. дения се използуватъ само за нати, да върнатъ незабавно за
Некои отъ тези въпроси ще съставянето на обща таблица държаните книги, или да изпра•бждатъ повдигнати предъ ме за службите, които колегите тятъ стойностьта имъ — 50 лв.
за книга.
родавните фактори отъ самото заематъ по ведомства. Такова
РЕКЛАМАЦИИ за неполуче
настоятелство и ще се иска таблица е поместена въ на
тяхното разрешаване. При раз стоящия брой на вестника ни. ни книги отъ научното списа
ние. се уважатъ само ако еж
глеждането на други отъ ТБХЪ,
предявени предъ ред. комитетъ
настоятелството ще представи
КЛОНОВЕ ОТЪ ДВОТО НИ до изпращането на следващата
своето мнение и ще предяви
•съответните искания. Предстои требва да се образуватъ въ книжка.
да се повдигне въпросътъ за всички населени пунктове, кж- . ОТЪ ПЪРВАТА и ВТОРАТА
регламентиране на счетоводи-. дето живеятъ надъ 15 колеги. годишнини на списанието ред.
телската професия; предстои До сега еж основани клонове комитетъ разполага съ ограниизработване на нови общински въ Шуменъ, София, Пловдивъ ченъ брой пълни течения, които
щатни таблици; предстои и и Перникъ. Взета е инициатива се изпращатъ срещу 125 лв.
предявяването на редица иска да се основатъ такива още и за годишнина. Отделна книга
ния по отделните ведомства, въ Бургасъ, Ямболъ, Търново, струва 50 лв.
за да се отреди за ВИШИСТИТБ Хасково, Плевенъ, Русе и др.
ПРИ ПЛАЩАНЕ НА АБО•съ стопанско и финансово о- Въ другите населени пунктове НАМЕНТЬ и при всеко отна
бразование онова мъхто, което еж назначени кореспонденти. сяне до ред. комитетъ и до
УМОЛЯВАТЪ СЕ КЛОНО д-вото, съобщавайте непремен
отговаря на тЬхния образователенъ цензъ. По ТБЗИ и всички ВЕТЕ» и кореспондентите да но абонаментния си номеръ.
други въпроси, настоятелството свикватъ редовно колегите на Безъ това справките се много
изработва постепенно свои ста другарски срещи за опознаване затрудняватъ.
новища, които ще представя и разменяне на мисли по всич
ПОКАНВАТЬ СЕ колегите
ки въпроси, които интересу- да сътрудничатъ при списване
съ съответните искания.
на печатните ни издания и да
По поводъ на това, настоя ватъ колегията. *
К Л О Н О В Е Т Ъ посрещатъ изпращатъ въ редакцията под
телството отправя настоятеленъ
и енергиченъ апелъ къмъ всич своите материални разходи ходящи статии.
ки колеги, чрезъ редица статии чрезъ специаленъ чл. вносъ, въ в. „АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ*
във.,Академически вести",даиз размеръ най-много до 5 лв. се изпраща на всички безплат
но. Въ него се поместватъ без
несатъ специалните ни и прин месечно.
ОСНОВАНЪ Е КЛОНЪ въ платно и обявите за годявки и
ципни искания по отделните
ведомства, или по други въпро Мини Перникъ, съ председа венчавки на колегите.
си, които те познаватъ. По то тели Ив. Р. Крушевъ и секреКВИТАНЦИИТЕ, за платени
зи начинъ всички интересува тарь Ат. Г. Мишевски.
абонаменти се изпращатъ вло
щи ни въпроси ще бждатъ
жени въ следващата излезла"
компетентно засегнати и по
книга отъ списанието.
ВЪ НАСТОЯЩИЯ БРОИ на
ставени на вниманието на на
шата общественость. Нека да вестника е поместено специал
не забравяме, че за да се по но писмо отъ ред. комитетъ до Печатница „Войниковъ"-Варна
Телефонъ 26—82
лучи нещо, то требва много I абонатите на научното списа

Клонове и жшпонденти

Дружествени нздпння

Висшето ш г . у-ше—Ваони
ПРЕЗЪ м. ОКТОМВРИИ т. г.
се завършва специалната сгра
да, която се строи за нуждите
на висшето у-ще и ще бжде из
ползувана отъ следващата ака
демическа година. Сградата се
състои отъ две големи ауди
тории по за 400 души и мно
жество малки. Аудиториите еж.
най-модерно обзаведени и гарантиратъ спокойна и резул
татна научна работа на сту
дентите.
ИЗРАБОТЕНЪ е и се изпра
ща безплатно художествения
проспектъзаВисшето търговско
у-ще, съдържа щъ всички све
дения за последното, отъ интересъ за обществото, студентите
и кандидати за студенти.
ОТЪ СЛЕДВАЩАТА акаде
мическа година курсътъ на
училището става 4-годишенъ.
ОТЬ СВИЩОВСКОТО ВИС
ШЕ ТЪРГОВСКО У-ЩЕ еж се
прехвърлили въ Вишето търг.
у-ще—Варна общо къмъ 120
студенти. Много прехвърляния
има и отъ Свободния универ
ситетъ, който е закритъ по си
лата на наредбата-законъ за
частните
висши
стопански
училища.
ОБЩИЯТЬ БРОЙ НА СТУ
ДЕНТИТЕ» при у-щето презъ
изтеклата акад. година е къмъ.
1100 души. Поради доброто
име, съ което се ползува учили
щето всредъ обществото и
добрите условия на работа въ
него, презъ следващата академ. гоцина се очаква още по
големъ притокъ на студенти.

ПРИ ВИСШЕТО ТЪРГ. У-ЩЕ
ВЪ ВАРНА е основанъ изда
телски фондъ, който има за
цель да даде на студентите
евтини учебни курсове и по
магала и да подобри социал
ните условия за работа. Пред
вижда се и построяване
на
студентски домъ.
ПРОФ. Д-РЪ Г. СВРАКОВЪ
замина за научна работа въ
Германия, кждето ще прекара
до края на следващия зименъ
семестъръ.
РЕДОВНИЯТЪ ДОЦЕНТЬ по
счетоводство В. Герловски е
избранъ за ред. професоръ.
РЕДОВНИЯТЪ
ДОЦЕНТЬ
БОЙЧО П. БОЙЧЕВЪ, председатель на д-вото и членъотъ
ред. комитетъ, заминава за
едногодишна научна работа въ
Германия. Заедно съ своята
научна работа, г. Бойчевъ ще
проучи и организацията на
висшето стопанско образование
въ Германия и въ другите
страни, както и новата поста-
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новка на частно-стопанските
дисциплини въ системата на
това образование.
РЕД. ДОЦЕНТЪ Д-РЪ ГОР.
ИВЯНОВЪ замина за 2-месечна
научна работа въ Германия.
В Ъ НЯЧЯЛОТО НЯ 1938 г.
б е избранъ за частенъ до
центъ по Стопанска история
асистентътъ при у-щето Конст.
Хр. Стояновъ.
ЯСИСТЕНТЪТЪ ИВ. К. ПЯНДОВЪ се завърна отъ едного
дишните си научни занима
ния при Висшето търговско
у-ще въ Лайпцигь.
ЗЯВЪРНЯХЯ СЕ отъ Нюрнбергъ, кждето еж положили
докторски изпитъ: частниятъ
доцентъ К. Хр. Стояновъ и Г.
Я. Георгиевъ
ЯСИСТЕНТЪТЪ Н. Т. КЪРКЛИСИИСКИ
заминава
за
Франция на едногодишни на
учни занимания.

„АКАДЕМИЧЕСКИ

ВЕСТИ"

БРОЙ 3 и 4.

Надежда Ятанасова отъ X
ВТЗНЧЯЛИ С Ъ С Е : '
вип.,
съ Янко Ст. Ятанасовъ отъ
Рафаилъ Н. Пичиковъ отъ
ПОРАДИ ДОБРИТЪ успъхи
X вип.;
XIV
вип.,
съ
r-ца
Въра
П.
Умнина нашитъ колеги на послед
Никола Радовъ отъ VI вип.,
ните конкурсни изпити въ Бълг. кова;
съ
г-ца Фелекстида Москова;
Симеонъ Н. Стойновъ отъ
зем. и коопер. банка, много отъ
Маргарита кап. К. Михайлова
IX
вип.,
съ
r-ца
Мара
Н.
КаТБХЪ вече еж назначени на
отъ XII вип., съ r-нъ Георги Кр.
служба. На ТБХЪ пожелаваме трекова;
Трошевъ;
Дончо
Мих.
Босевъ
отъ
XI
добро бждеще, а на останалитв
Пъйчо Димовъ Тодоровъ Лавколеги препержчваме да се вип., съ r-ца Радка Хар. Пъева;
чиевъ
отъ VIII вип., съ г-ца
Петъръ
Пехливановъ
отъ
IX
явяватъ масово на тези кон
Занка Ив. Канарова.
вип., съ г-ца Пенка Костова;
курсни изпити.
На новитв брачни двойки
Цаню В. Мечкаровъ отъ X
ПОЛОЖИЛИ С Ъ докторски
изпитъ въ Германия следнить вип., съ г-ца Пенка П. Пенева; редакцията пожелава всичконаши колеги (наредени по ви Владимиръ Ст. Василевъ отъ най-хубаво.
пуски): 1) Евгений Тодоровъ— XIII вип., съ г-ца Евдокия Ив. СГОДИЛИ С Ъ СЕ:
Милка В. Велчева отъ XV
при университета въ Мюнхенъ; Тошева;
Костадинъ Г. Жековъ отъ X вип., съ Денчо Д. Градинаровъ
2) Г. Я. Георгиевъ — при Вис
шето търг. у-ще въ Нюрнбергъ; вип., съ г-ца Еленка Л. Дълчева; отъ XV вип.;
Стефанъ Ив. Даргъновъ отъ
3) Конст. Хр. Стояновъ — при Стефанъ Н. Дипчиковъ отъ
Висшето търг. у-ще въ Нюрн X вип., съ г-ца Стефка Янг. XI вип., съ г-ца Стелла Радушева;
бергъ; и 4) Велчо Рандевъ — Попова;
Радославъ Н. Илиевъ о т ъ
Пашанъ х. Димитровъ отъ
при университета въ Франкфуртъ на Майнъ (всички ко X вип., съ г-ца Мадленъ х. Та- XII вип., съ г-ца Блага Г. Хри
стова.
леги еж отъ Варна). На НОВИТБ корова;
доктори пожелаваме нови усЙорданка Тодорова отъ VI Пожелаваме имъ красивъ гоПБХИ и всичко най-хубаво.
вип., съ г-нъ Ясенъ х. Иончевъ; денически животъ.

Разни съобщения.

Да се прочете отъ всички колеги!

До абонатите на
научното ни списание
Предвидъ на това, че научното ни списание се
издържа изключително отъ абонаментите, въ жела
нието си да осигури редовното му излизане, Редакционниятъ комитетъ замолва най-настоятелно всички
неиздължили се за 1938 г. да внесатъ незабавно абона
мента си отъ 125 лв.

Умоляватъ се най-настоятелно получателите на „Акаде
мически вести", които знаятъ адреситв на нькои отъ колегитЬ,
имената на които фигуриратъвъ следващия списъкъ, да ги
съобщатъ веднага, съ една пощенска карта, на председателя
на дружеството г. Бойчо П. Бойчевъ, редовенъ доцентъ при
Висшето търговско училище — Варна. Колеги! Услугата за
която Ви молимъ е незначителна, но за дружеството тя е
отъ големо значение.
I ВИПУСКЪ
VIII ВИПУСКЪ
Ябонатитъ, които не се издължатъ д о
27.
Димитъръ
Димитровъ
1. Яна Шишманова
излизането
> на книга трета, или ще получатъ
28. Георги Д. Костадиновъ
2. Стефанъ Бургуджиевъ
последната
съ наложенъ платежъ, или пъкъ>
29.
Георги
Цвътковъ
3. Софи Яладжемъ
квитанцията за абонамента ще имъ бжде пред
30. Вадимъ Диаковски
4. Елена Ивановичъ
31. Илия Д. Лазаровъ
ставена за изплащане чрезъ пощата. Ние мо
5. Тодора Димитрова
6. Стояна Станкова
лимъ,
обаче, г. г. абонатите да не допускатъ да
IX ВИПУСКЪ
7. Мария Бонева
става
това,
защото е съпроводено съ неоправ
32. Петко Иот. Петковъ
8. Иванъ Я. Дойкинъ
дани разноски.
33. Димитъръ Мантовъ
II ВИПУСКЪ
34. Николина Николова
Едновременно съ това, за да се увеличи пласмента
35. Стефанъ Ив. Ламбриевъ
9. Ятанаса Рачева
на
списанието,
което има големо значение за засилването
10. Димитъръ Костовъ
X
ВИПУСКЪ
11. Димитъръ Пенчевъ
авторитета на д-вото и на колегията, Ред. к-тъ моли
36. Ятанасъ Янг. Геневъ
абонатите, и по специално колегията, да използува
III ВИПУСКЪ
37. Драганъ Цанковъ
всички
възможности за записване на нови абонати.
12. Димитъръ Стойчевъ
38. Димитъръ Н. Димитровъ
13. Янгелъ Петровъ
39. Владимиръ Вас. Владовъ
Абонаментите се внасятъ по пощенска чек. с/ка
40. Иванъ В. Гоповъ
IV ВИПУСКЪ
№
1373,
на името на Д-вото.
41. Ник. Ванг. Чилингировъ
14. Стоянъ В. Китановъ
Р е д а к ц и о н н и я к о м и т е т ъ.
XI ВИПУСКЪ
15. Янко Мариновъ
42. Георги Н. Георгиевъ
V ВИПУСКЪ
43. Стефанъ Г. Христовъ
Излезе ©тть печатъ
16. Ст. Ялександровъ
44. Петъръ Милушевъ
17. Рашо Т. Женковъ
XII ВИПУСКЪ
18. Конст. Шекерджиевъ
45. Елена Г. Манасиева
19. Михаилъ Христовъ
отъ
46. Стефанъ Г. Стефановъ
VI ВИПУСКЪ
Б о й ч о D . Б о й ч е в ъ , редовенъ доцентъ
47. Парашк. Г. Колевъ
20. Илия Г. Коларовъ
48. Владимиръ Компанеецъ
при Висшето търговско училище — Варна.
21. Ник. Я. Грънчаровъ
49. Валерянъ Нечаевъ
512 страници — ц е н а 1 Q 5 л в .
22. Нед. В. Ваковски
50. Сотиръ Я. Тешевъ
23. Ник. П. Николиевъ
Това е първиятъ трудъ у насъ, който отговаря на програ
XIII ВИПУСКЪ
мата на висшитв търговски училища и обхваща напълно
VII ВИПУСКЪ.
51. Радка И. Данева
засегнатата въ ТБХЪ материя.
24. Юрданъ Ив. Велевъ
То е една необходимость и за вевки стопански деятель.
XIV ВИПУСКЪ
25. Конст. Ст. Георгиевъ
26. Стефанъ Петровъ
52. Ятанасъ Джаджовъ
Доставя се отъ автора.

Търговско смЪтане

БРОИ 3 и 4.

„АКАДЕМИЧЕСКИ

ВЕСТИ"

®U>
УФУСТР.
7tqfev

Неизплатили абонаиента си
за дружественото научно списание за 1937 год.

«

•

<•

;

^

ВъпрЪки многото напомняния и давани срокове, фигуриращите въ настоящия списъкъ абонати на
яаучното списание и д о д н е с ъ не е ж си изплатили абанамента отъ 125 лв. за 1937 год. (като почти всички отка
заха плащането), макаръ че е ж задържали получените книги и въпреки че крайниятъ срокъ за изплащане
много отдавна е изтекълъ. Сжщитв се умоляватъ още в е д н а ж ъ д а се издължатъ. Едвамъ с л е д ъ това Tt могатъ
д а станатъ абонати за 1938 година.

I ВИПУСКЪ
56. ЦвЪтанъ Р. Стояновъ
Димитъръ Енчевъ
57. Цвътана Иванова
Руси П. Памукчиевъ
58. Едхемъ Кахримановъ
Иванъ Хаджиевъ
59. Невьнъ Кр. Николовъ
Иосифъ М. Кербелъ
60. Иванъ В. Дяковъ
Георги Тодоровъ
61. Зафиръ Коруджиевъ
62. Димитъръ?М. Димовъ
Мария Бонева
63. Петко Ят. Яврамовъ
Страшимиръ Павловъ
Борисъ Милановъ
VIII ВИПУСКЪ
Стефанъ Петровъ
64. Георги Балевски —50 лв.
II ВИПУСКЪ
65. Кирилъ Деневъ
66. Любомиръ Русчевъ
10. Димитъръ Костовъ
11. Минко Марковски—100 лв, 67. Тодоръ Захариевъ
68. Стефанъ Рачевицъ
12. Петъръ Гатевъ— 50 лв.
69. Стефанъ Кискиновъ
13. Елена Манчева
70. Иванъ М. Пачечуевъ
14. Милко Младеновъ
71. Никола Дим. Чакъровъ
15. Иончо П. Ивановъ
16. Дончо Христовъ
IX ВИПУСКЪ
17. Дончо Ив. Трашлиевъ
72.
Салваторъ
Рафаиловъ
18. Борисъ х. Николовъ
73. Любомиръ 3. Илчевъ
19. Георги Д. Поповъ
74. Димитрана Дунева
III ВИПУСКЪ
75. Иванъ П. Пинзовъ
20. Ятанась Спавовъ
76. Гено Ив. Кокаловъ
2 1 . Любомиръ Михаиловъ
' 77. Петко Иот. Петковъ
22. Стефанъ Хр. Урумовъ
78. Димитъръ Мантовъ—50лв.
23. Дойно П. Христовъ
79. Върбанъ Д. Върбановъ
24. Добри Николовъ
80. Никола х. Никовъ
25* Никодимъ Иордановъ
81. Лазаръ Н. Геровъ
82. Вълко Г. Вълковъ
IV ВИПУСКЪ
83. Хараламби Кировъ
26. Гатю Ст. Кънчевъ—50 лв.
X ВИПУСКЪ
27. Петъръ Г. Петровъ
84- Конст. Янг. Гицовъ
28. Тодоръ Черкелиевъ
85. Въра Мих. Ценова—50 лв.
29. Ясенъ Ив. Данчевъ
86. Досю Тод. Къневъ
30. Янко Мариновъ
87. Иорданъ П. Цанковъ
3 1 . Лазаръ Д. Христовъ
88. Стойне Цоневъ
32. Цонко Хр. Цонковъ
89. Илия Н. Стояновъ
33. Гено Р. Кахърковъ
90. Сгефанъ П. Маймаровъ
34. Никола Севдаловъ
91. Николай Н. Мирчевъ
35. Стефанъ 3 . Янгеловъ
92. Емануилъ Капитановъ
36. Стефанъ Г. Бошняковъ
93. Петъръ В. Сяровъ
37. Борисъ Михаиловъ
94. Илия Юрд. Дачевъ
38. Борисъ Т. Хлъбаровъ
95. Горанъ Ив. Горановъ
39. Иорданъ Туцовъ
96. Дончо В. Ялтъновъ
V ВИПУСКЪ
97. Димитъръ П. Магаевъ
40. Стефанъ Ялександровъ
98. Петъръ Тод. Вачковъ
41. Стоянъ К. Ялексиевъ
99. Иванъ В. Гоповъ
42. Иванъ Н. Грънчаровъ
100. Ник. В. Чилингировъ
43. Рашо Т. Женковъ
101. Трифонъ Ю. Хиневъ
44. Конст. Г. Шекерджиевъ
102. Христо Ек. Стойчевъ
45. Ятанась Т. Пешевъ
XI ВИПУСКЪ
VI ВИПУСКЪ
103. Любенъ Дим. Петковъ
46. Илия Г. Коларовъ
104. Матю Ив. Гарвановъ
47. Данаилъ П. Драгановъ
105. Тодоръ Б. Сиромаховъ
48. Николай Я. Грънчаровъ 106. Цана Ст. Стойчева
49. Иванъ Д. Шишмановъ
107. Петъръ Хр. Милушевъ
50. Янко Хершковичъ
108. Стефанъ Иотовъ
51. Николай П. Николиевъ
109. Никола Симеоновъ
52. Димитъръ Димитриевъ
110. Станю Г. Ваневъ
53. Янтонъ К. Карастояновъ 111. Сава Ив. Шоповъ
VII ВИПУСКЪ
112. Славчо Р. Илиевъ
113. Ялекс. Ст. Ивановъ
54. Христо Н. Бекриевъ
114. Дако Map. Даковъ
55. ВЪра Самсзрова
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Никола К. Парисовъ
Христо Катевъ
Никола Янг. Занковъ
Иванъ П. Ивановъ
Ибрахимъ Исмаиловъ
Бориславъ Паскалевъ
Стефанъ Камбосевъ

149. Христо Я. Бараковъ
150. Димитъръ Г. Миневъ
151. Лазаръ Гюровъ 50 лв.
XIII ВИПУСКЪ
152. Зеатко Бакърджиевъ
153. Павелъ Ст. Пенчевъ
154. Романъ Е. Николовъ
155. Влад. Хр. Манчевъ
XII ВИПУСКЪ
156. Янгелъ Ник. Боцевъ
122. Крумъ Димитровъ
157. Иванъ Н. Вълковъ
123. Желъзко Тод. Поповъ
158. Ят. К. Яганасовъ—100 лв.
124. Михаилъ Д. Тодоровъ
159. Василъ Г. Ялексиевъ
125. Иванъ Янг. Захариевъ
160. Иванъ Ст. Батинковъ
126. Лазаръ Пр. Лазаровъ
161. Павелъ Ив. Павловъ
127. Стефанъ Г. Стефановъ
162. Сотиръ Хр. Мановъ
128. Парашкевъ Г. Колевъ
163. Ятанась У. Ятанасовъ
129. Иванъ Ял. Нановъ
164. Петъръ Пандаклийски
130. Владимиръ Компанеецъ
165. Илия Н. Вичевъ
131. Валерянъ Нечаевъ
166. Бориславъ Празовъ
132. Симеонъ П. Спасовъ
167. Георги Ясп. Георгиевъ
133. Борисъ Ял. Лазарковъ
168. Наумъ Хр. Шановъ
134. Диогенъ Н. Стойчевъ
169. Янтонъ Сп. Илиевъ
135. Петъръ Каварджиковъ
170. Михаилъ В. Яневъ
136. Сотиръ Я.Тешевъ—50 лв.
XIV ВИПУСКЪ
137. Георги Ят. Ружинъ
171. Ст. Ц. Вълковъ—100 лв.
138. Григоръ Поповъ
172. Русинъ Д. Русиновъ 100 лв.
139. Люб. Хр. Стефановъ
140. Ботю Г. Ботевъ—100 лв.
XV ВИПУСКЪ
141. Кънчо Върб. Къневъ
173. Раф. Н. Пичиковъ—100лв.
142. Михаилъ Трифоновъ
174. Драго Игнатовъ — 100 лв.
143. Николай Доброволски
175. Иванъ Я. Кьошевъ 100 ЛЕ.
144. Димитъръ К. Цановъ
XVI ВИПУСКЪ
145. Георги Дим. Янгеловъ
176. К. Костадиновъ—100 лв.
146. Митко П. Митевъ
177. Дим. Янгеловъ—100 лв.
147. Данаилъ Ст. Тодоровъ
178. Нед.Лаз.Димитровъ 50 лв
148. Иванъ Мариновъ

иш иммш н

„Перникъ" „Бобовъ долъ"
„Марица'*

Производство на камени вжглища и брикети, доставка
на електрическа енергия за всички видове индустрии
въ и около градъ Перникъ по

Специални и з н о с н и цени

Вноски и поржчки за вжглища и брикети се
правятъ навсъкжде въ страната чрезъ:
1. Българска народна банка—преводна
служба
2. Телеграфо-пощенските станции—пощен
ска чекова служба, чекова смЪтка 50
3. Популярните банки
4. Касата на мините
съ специални формуляри, съ изчерпателното попълване
на които става излишно да се пише отдълно писмо —
уведомление отъ страна на клиентите.

Главна дирекция на мините въ гр. Перникъ
Ягенция на минитъ въ София—ул. „Ялабинска" № 54,
Телефонъ 6-93.

.АКАДЕМИЧЕСКИ

СТР. 8.

Ши български нреднтъ 1.1
Основана съ участието на държавата
Оторизиранъ капиталъ—250,000,000 лв.
Централа въ София, ул. Леге № 17
Клонове въ 32 града въ България

Кореспонденти въ всички градове въ България и странство
Клоновете и агентуритЬ на Българската Народна
Банка въ всички мътта, кждето Банката нема кло
нове, изпълняватъ кореспондентската служба, като
приематъ търговски и спестовни влогове и допускатъ използуването при тЬхъ на разрешени кре
дити за сметка на Банка Български Кредитъ ft. Д.

Извършва всички банкови
операции, приема влогове
СПЕЦИАЛНА СЛУЖБА 3ft KftCETKH подъ наемъ въ
своето модерно инсталирано хранилище, при най-износни
условия

Телеграфичесни а д р е с ь

„Б ъ л к р е д ъ"
БЪЛГАРСКА

яшппнш
Основана 1864 година.

Обслужва съ кредитъ бъл
гарското народно стопанство.
Извършва всички б а н к о в и
операции, приема спестовни
влогове, срочни и безсрочни,
при най-износни условия.

Седалище и управление въ София.
100 клона и 48 агенции въ
всички производителни земе
делски градове и села. 250
популярни банки въ цвлата
страна, които и з в ъ р ш в а т ъ
влогово-акредитивна служба.

БРОЙ 3 и 4.

ВЕСТИ"

Пощенска спестовна каса
основана въ 1896 г.
подъ гаранция на държавата — собствено
здание въ София, ул. „Московска" № 19

Събрани влогове
2,600,000,000
(Два милиарда и шестотинъ милиона лв.)

Спестовни книжки въ обръщение
530,000
Приема влогове и изплаща при
центр. си управление въ София
и всички телеграфо - пощенски
станции въ страната.

ОтдЪлъ: пощенска чекова
служба
Оборотъ презъ 1935 г. — 1,300,000
операции на 4 милиарда и
750 мил. лв.

Дирекция за закупуване и износъ на
зърнени храни
София
ул.

„Раковска"
№ 118,
телегр. адресъ
Храноизносъ

Телефони
2-60-13
2-60-15
2-60-17

2-60-14
2-60-16
2-60-18

Държовенъ институтъ
за търговия съ:

пшеница, ръжь, слънчогледово
семе, оризова арпа, конопено
влакно, ленено влакно, памукъ
и памучно семе.
представителства въ:

Бургасъ, Варна, Пазарджикъ и
Свищовъ.

