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354-МА АБСОЛВЕНТИ
ПОЛУЧИХА СВОИТЕ ДИПЛОМИ
тудентите от Випуск 2010 на Колежа по
С
икономика и администрация – Пловдив,
получиха на 5 февруари т.г. своите дипломи на

ска. Тя се дипломира по специалността „Туризъм“ и
стана тазгодишният победител в конкурса „Най-добър млад предприемач на Пловдив“. По нейни думи
официална тържествена церемония в първа ау- преподавателите в КИА са ú дали най-ценни насоки
дитория на висшето учебно заведение. Залата и помощ, за да успее да се пребори в престижния
бе препълнена с разконкурс. Сред завървълнувани колежани
шилите са и петима
и техните близки.
студенти в неравноЗ54 абсолвенти
стойно
положение,
по
специалностите
които се обучаваха
„Бизнес администраабсолютно безплатно
ция“, „Счетоводство и
за сметка на Колежа.
контрол“, „Финанси“,
Една от тях – Минка
„Туризъм“, „Маркетинг
Комперджиева, коя(реклама и PR)“ и
то се дипломира по
„Мениджмънт на обспециалността „Счеществения ред“ с нетоводство и контрол“,
търпение очакваха да
изля своята благополучат
документа
дарност в стихове,
за завършено висше
посветени на Колежа.
образование. Повече
„В КИА аз се
от 20 са отличниците
срещнах с хора, // мъдна випуска. Ръкодоври, учени, будители. //
ството на Колежа ги
Те отвориха врата //
Обща снимка си направиха всички от VI випуск
изненада с неверояти влязох аз в света на
пред новата свръхмодерна сграда на КИА.
ни подаръци.
моята мечта.“
Тази година най-добрият по успех бе Атанас
Особена благодарност изрази тя и към хораХристов, специалност „Бизнес администрация“, ди- та, които са ú помогнали да завърши висше обпломирал се със среден успех от дипломата е 5.89. разование безплатно, – президента на Колежа
Огромна благодарност към своите преподаватели доц. Манолов и председателя на Настоятелството
изрази Ваня Аргирова – също отличничка на випу- проф. Трендафилов. КВ
„Искам да благодаря на всички преподаватели за
техните усилия, безгранично търпение и всеотдайност, с която ни предаваха най-безценното – това,
което никакви пари или скъпоценности на света не
могат да купят – познанието и житейския опит. Сега
ние, абсолвентите от КИА, трябва да направим найсериозната крачка в живота си и да се превърнем от
обикновени студенти в млади, перспективни и работещи граждани. Нека покажем, че единственият изход от общата социално-икономическа криза се крие
в младите образовани хора. Нека покажем, че имаме
Отличникът
на Випуск 2010 смелостта, куража и силата да се преборим за възАтанас Христов раждането на икономиката на страната ни.“

Â ÁÐÎß
 КИА с отлични резултати в рейтинговата система на вузовете
на стр. 3
 Колежът с ново ръководство
на стр. 4
 Участваме на международно изложение през февруари
на стр. 5
 Наша студентка стана най-добрият млад предприемач на Пловдив
на стр. 6
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РЪКОВОДСТВО НА КИА
Проф. дин Тончо ТРЕНДАФИЛОВ – председател на Настоятелството на КИА
Колежът по икономика и администрация – Пловдив, е поредното доказателство за
с
силата
на публично-частното сътрудничество в образованието. Мисля, че времето на
ггарантираната от държавата грамотност мина. Ние живеем във века на нов тип комуниккация. Комуникационната революция изисква друг тип образование и в това отношение
И
Икономическият колеж се старае да бъде в крак с времето и да предложи образование,
ссъответстващо на новите условия и изисквания.
Той обединява най-интересните сфери на дейност, като започнем от бизнес администрацията, която привлича най-много студенти, преминем през счетоводството и контрола и маркетинга, регулиращ езика на бизнеса и връзката между потребителите и производителите, и стигнем до
икономиката на туризма, т.е. ние обхващаме най-интересните сфери на дейност и с това осигуряваме
на практика такава подготовка, която предшества подготовката за учение през целия живот.

Доц. дпн Георги МАНОЛОВ – президент на КИА
Искрени поздравления за новата рожба на КИА – първия колежански вестник в стран
ната. Това е голямо признание и сериозна отговорност, тъй като нашата медия ще отраззява всичко, което се случва в живота на Колежа – от най-доброто до най-неприятното.
Що се отнася до неговите функции, те могат да бъдат минимум три: обективност, доброЩ
н
намереност и критичност, като особено важна е последната от тях. Защото без остро жигосване
на негативните прояви няма и не може да има качествен просперитет и развитие.
г
Издаването на колежански вестник е стара идея, на която ú дойде времето за реализация.
Нашите студенти и преподаватели трябва да имат своя трибуна, на която да израз
зяват различни мнения и становища, да дискутират по съществени и неотложни въпроси и т.н. С други
думи той трябва да „пари“ в ръцете на читателя със своите актуални критични и полезни материали, а
не да се превръща в „празнословен амвон“ на абонирани академични автори. Смятам, че първоначално изданието следва да излиза четири пъти годишно, докато се наложи убедително като част от всичко,
което става в нашия Колеж.

Проф. дсн Димитър ДИМИТРОВ – ректор на КИА
Изградената перфектна, на наднационално равнище среда – като сграда, условия за
р
работа, връзка между студенти и преподаватели – ми дава основание да твърдя, че КИА
и
има
своето място сред водещите образователни звена в страната.
Това, което предлага КИА като специалности, е свързано с бързо развиващи се отрассли и сфери на нашия стопански живот. Сравнително високият дял на успешно реализирали
р
се студенти на КИА подкрепя тази теза. Посоката на развитие на Колежа е вярна и
о
отговаря на развиващите се икономически и социални процеси в страната. Надявам се с
общи усилия да превърнем КИА в проспериращо висше училище, където ще се подготвят
о
студенти на европейско ниво, ще се провежда ефективна научноизследователска дейност с кооперирани европейски институти, ще се обучават и студенти от други държави, ще се засили обменът на преподаватели и студенти, ще се създадат още по-добри условия за по-ефективна практическа реализация
на студентите.

Димитър ШАМБУРОВ – председател на Студентския съвет на КИА
Студентският живот в Колежа е пълноценен и пъстър. Всяка година тук се организират
футболни турнири, множество дискотеки, факелни шествия, конкурси, екскурзии,
з
семинари,
участия в панаири на образованието, научни конференции, срещи с изявени
с
п
политически личности, експерти и специалисти от всички сфери на икономиката.
На разположение на нас, студентите, са 4 корпуса, в които има 6 просторни амфитеа
атрални аудитории, 12 семинарни зали, 4 компютърни и 2 лингвистични кабинета. Цялата
б
база е оборудвана с най-съвременни информационни и иновационни технологии, а лекц
циите се прожектират на плазмени екрани.
За наше улеснение е изградена информационна система, чрез която от всяка точка на света можем
да комуникираме помежду си, да разберем какви са оценките ни от даден изпит, да проверим програмата си и т.н. Навсякъде в сградата на Колежа има и уайърлес и по този начин ползваме необходимата
ни информация и в интернет.
КИА ни осигурява и невероятни стажантски програми в най-големите предприятия, банки и фирми
в региона. Имаме и много ефективен Кариерен център, който ни позволява максимална реализация
след дипломирането ни.
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КИА – НАЙ-ПРЕСТИЖНИЯТ КОЛЕЖ В БЪЛГАРИЯ

О

тлични резултати показва Колежът по
икономика и администрация – Пловдив, в
първата рейтингова система за оценка на висшите
училища у нас. Като най-младото висше училище, включено в изследванията, по редица индикатори и направления

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ КОЛЕЖ УСПЕШНО ЗАДМИНАВА
УНИВЕРСИТЕТИ И КОЛЕЖИ
С МНОГО ПО-ДЪЛГОГОДИШНА ИСТОРИЯ.

Ако се вземе предвид, че проучванията за
формиране на рейтинговата система са правени

ние „Администрация и управление“ Колежът е
на 15-о място в страната, изпреварвайки Националния военен университет, Бургаския свободен
университет, Европейския колеж по икономика и
управление, Земеделския колеж, Колежа по туризъм в Благоевград и Аграрния университет в Пловдив. В индикатора „престиж“ КИА заема също висока позиция – 17-о място, изпреварвайки с няколко
пункта Европейския колеж, Колежа по туризъм в
Благоевград, Земеделския колеж, Химико-технологичния университет в София и Аграрния университет в Пловдив. На същата 17-а позиция е класиран
Колежът и по индикатора „наука и изследвания“.
В направление „Икономика“ КИА се нарежда на 17-о място веднага след Бургаския свободен
университет, изпреварвайки Земеделския колеж,
Аграрния, Югозападния и Тракийския университет.

КОЛЕЖЪТ ПОПАДА НА 14-О МЯСТО
ПО КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА,

изпреварвайки Европейския и Земеделския колеж. Почти по същия начин стоят резултатите и по
индикатора „престиж“.
В направление „Туризъм“

КИА ЗАЕМА ЕДНА ОТ НАЙ-ВИСОКИТЕ ПОЗИЦИИ –
8-О МЯСТО,

преди Колежът да се премести в новата, уникална
за страната учебна база, може да се каже, че КИА
би се изкачила още по-нагоре в класациите.
В изследванията са включени 50 български
висши училища, като системата всъщност не измерва рейтингите на различните университети,
а рейтингите на професионалните направления,
които са общо 52.
Колежът е включен в три от тях: „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Туризъм“.
При изготвянето на класациите чрез системата се използват 51 индикатора, разпределени в
шест групи.
С най-голяма тежест в крайната класация за
определяне на престижа на дадено висше учебно заведение е реализацията на кадрите – 30 %.
Студентите, завършващи КИА, се реализират
на трудовия пазар много успешно
СЪС СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

класирайки се веднага след Пловдивския университет и задминавайки такива вузове като Бургаския, Великотърновския, Югозападния и Аграрния,
Европейския и Земеделския колеж в Пловдив.
По индикатора „наука и изследвания“

КОЛЕЖЪТ Е КЛАСИРАН НА 11-О МЯСТО

– само на стъпка след Великотърновския универ-

920 ЛВ.,

а Колежът се нарежда на 20-о място от общо 50
висши учебни заведения.
По показателя „реализация на кадрите“ в направление „Администрация и управление“

КИА ЗАЕМА ПРЕСТИЖНОТО 10-О МЯСТО.

Колежът се нарежда веднага след Нов български университет – София, и изпреварва такива
вузове като Русенския, Бургаския университет, Европейския и Земеделския колеж в Пловдив, Икономическия университет във Варна, Техническия
университет в Габрово, Югозападния, Пловдивския и Аграрния университет, Стопанската академия в Свищов и мн.др.
Според комплексната оценка в направле-

ситет и изпреварвайки Колежа по туризъм в Благоевград и Международното висше бизнес училище
в Ботевград. КИА е и на високата 12-а позиция по
индикатора „престиж“ в направление „Туризъм“.
Комплексната оценка за същото направление класира Колежа на 11-о място от общо 17 висши училища, участвали в рейтинговото проучване.
Като цяло се налага изводът, че

КОЛЕЖЪТ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ Е ЕДНО
ОТ НАЙ-ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ И РЕНОМИРАНИ ВИСШИ
УЧИЛИЩА У НАС

и най-престижното и търсено висше учебно заведение в Пловдив и Пловдивския регион. КВ
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НОВ РЕКТОР И ПРЕЗИДЕНТ ЩЕ УПРАВЛЯВАТ КОЛЕЖА

Н

а 23.XII.2010 г. се проведе заседание на Общото събрание на КИА. Дневният ред включваше
промяна в управленската структура и избор на ректор на висшето училище.
Промяната в структурата на КИА е наложена от новите изисквания, поради което в Колежа
трябваше длъжността „директор“ да бъде заменена с „ректор“. Според съвременните изисквания е препоръчително всеки колеж да има президент, както е в повечето висши училища. По решение на Настоятелството на КИА за президент на Колежа бе избран доц. дпн Г. Манолов – досегашен негов директор.
Настоятелството на КИА предложи кандидатурата на проф. Димитър В. Димитров за ректор,
тъй като той е човек с голям авторитет и богат опит, работил е в НАОА, ВАК, бил е ръководител
на катедра в Софийския университет и директор на Института по социология към БАН. Той е наясно
с учебната и научноизследователската дейност на висшите училища, което е много важно за Колежа в
неговото бъдещо развитие. След тайно гласуване Общото събрание избра единодушно проф. Димитров
за ректор на КИА.
Новият ректор благодари на ръководството на КИА за доверието и допълни, че задълженията и
отговорностите му няма да са малки, но ще направи всичко възможно, за да ги оправдае в интерес на
работата и имиджа на Колежа. КВ

Отредиха ни почетно място
в новия брой на сп. „Пламък“

В

последния брой на сп. „Пламък“ за 2010 г. е
отделено специално място за обширно и цялостно представяне на Колежа по икономика и администрация – Пловдив.
В броя са публикувани интервюта с президента на Колежа доц. Георги
Манолов, както и с известните преподаватели във висшето учебно заведение проф. Стамен Стамов и ас. Милена Тепавичарова.
В престижното издание може да бъде прочетено
още и приветствено слово на доайена на българската
икономическа мисъл проф. Тончо Трендафилов.
Произведения на студенти от КИА също са включени в новия брой на сп. „Пламък“. КВ

КИА – домакин на две национални
научни конференции

Д

ве национални научни конференции организира Колежът по икономика и администрация – Пловдив. Първата от тях – „Туризмът – състояние и перспективи“, ще бъде и с международно
участие и ще се проведе на 25 и 26 февруари 2011 г. в
сградата на Колежа.
Втората конференция ще е под наслов „Изводи
от кризата – поуки, препоръки, стратегии“. Тя е планувана за 13 май 2011 г. Тематичните направления на
форума ще включват доклади за глобалната финансово-икономическа криза, икономиката и образованието в условията на криза, маркетинга, управлението и
администрацията. Участниците ще дискутират отражението на кризата във висшите училища в контекста
на икономиката на знанието. КВ

Ìíîæåñòâî íîâîçàïèñàíè ñòóäåíòè
çà ó÷åáíàòà 2011/2012 ãîäèíà

У

спешено стартира новата кандидатстудентска кампания на КИА за учебната 2011/2012 г. Вече имаме почти
100 души, които успешно са издържали предварителния кандидатстудентски изпит на 30 януари и са класирани за обучение в Колежа, заявиха служителите от кандидатстудентската
кампания. Повечето са от Пловдив, но има студенти и от Стара Загора, Димитровград, Хасково, Казанлък.
Засега най-желаните специалности са „Счетоводство и
контрол“ и „Бизнес администрация“. На трето място по предпочитаемост е „Мениджмънт на обществения ред“.
От Учебен отдел уточняват, че следващият предварителен изпит ще бъде на 27 февруари, а останалите на 27 март,
17 април, 1 май и 26 юни 2011 г.
Редовните изпити в КИА пък са насрочени за 31 юли, 28
август, 4, 11, 25 септември и 2 октомври 2011 г.
Повече информация относно приема можете да получите
на тел. 032/260 974, на интернет сайта на КИА www.cea.bg
или на място в новата сграда на Колежа на бул. „Кукленско
шосе“ 13 в Пловдив. КВ
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ИКОНОМИЧЕСКИЯТ КОЛЕЖ НАВЪРШИ 7 ГОДИНИ
БОГАТ СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ, СВРЪХМОДЕРНА БАЗА И ОТЛИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
ДАВА КОЛЕЖЪТ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ НА СВОИТЕ СТУДЕНТИ

В

свръхмодерна, красива и мащабна учебна
база и с нова 6-годишна акредитация посрещна своята 7-годишнина Колежът по икономика и администрация в Пловдив.
Икономическият колеж е едно от най-младите
висши училища в страната, създаден с Решение
на 39-ото Народно събрание, обнародвано в брой
97 на „Държавен вестник“ (4.ІХ.2003 г.).

Въпреки неговата крехка възраст историята
на Колежа е внушителна. Той става първото висше училище в Пловдив, на което е присъден Сертификат за качество EN ISO 9001:2000, издаден
от „Мууди Интернешънъл“ през 2006 г. На 30 март
2009 г. „Мууди Интернешънъл“ присъди на КИА

нов сертификат за качество EN ISO 9001:2008.
На 1.VII.2010 г. Колежът получи и сертификат
за институционална акредитация за нов, 6-годишен период. Оценката на комисията беше една от
най-добрите, давани за подобен род висши училища у нас.
За инвестицията си за построяване на новата учебна сграда на бул. „Кукленско шосе“ 13
в Пловдив Икономическият колеж
получи през миналата година приза
„Инвеститор № 1“ в сферата на културата и образованието на Десетия
годишен конкурс „Бизнесмен на годината“. Сградата, с площ над осем
хиляди квадратни метра, разполага
с модерни аудитории и семинарни
зали, оборудвани с най-съ-временни информационни и иновационни
технологии. В нея едновременно
могат да се обучават над 3000 студенти по шест специалности – „Бизнес администрация“, „Счетоводство
и контрол“, „Финанси“, „Икономика на туризма“,
„Маркетинг (реклама и PR)“ и „Мениджмънт на обществения ред“.
Икономическият колеж е известен и със своята социална програма, която е внедрена тук за
първи път у нас.КВ

Участваме на престижно международно изложение през февруари

К

олежът по икономика и администрация ще
участва със свой щанд на Четиринадесетото международно изложение „Световно образование“ в София. Събитието ще се проведе между 25
и 27 февруари в Националния дворец на културата. Изложението традиционно събира всяка година на едно място всички елитни училища, колежи
и университети от България и чужбина.
Форумът се провежда със съдействието на
Министерството на образованието, младежта и
науката, Столичната община, Българската търговско-промишлена палата и Националната агенция
за професионално образование и обучение към
Министерския съвет. Изложението има за цел да
отговори на информационните очаквания на бъдещите ученици и кандидат-студенти, като представи разнообразието от възможности за обучение в
средна и висша образователна степен в авторитетни училища, колежи и университети от България и
други европейски страни, както и от САЩ и Канада.
Включването на Колежа в панаира „Световно
образование“ цели неговото допълнително популяризиране и утвърждаване като добър източник

на квалифицирани млади специалисти в области
като икономика, управление и туризъм.
В съпътстващата програма на събитието, което се организира от фирма „Меридиан 22“, са
включени дискусии и работни семинари, посветени на актуални теми в областта на висшето и професионалното образование и обучение. КВ
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НАША СТУДЕНТКА СТАНА НАЙ-ДОБРИЯТ
МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ НА ПЛОВДИВ

А

бсолвентката Ваня Аргирова, която завършва специалност „Туризъм“ в Колежа
по икономика и администрация, стана тазгодишният победител в конкурса „Най-добър млад предприемач на Пловдив“. За втора поредна година
Община Пловдив организира престижната надпревара.
Първата награда е на стойност 7 хиляди лева
и беше връчена от кмета на Пловдив Славчо Атанасов. Ваня Аргирова спечели конкурса с проект
за създаването на туроператор, който да развива
културно-исторически туризъм в Пловдив.
„На международния пазар България е позната като дестинация за масов туризъм. Културният
туризъм е ниша, която тепърва започва да се развива“, заяви Ваня Аргирова. Според нея затова е
необходима и повече работа на национално ниво.
Ваня разработва своя проект в продължение на
два месеца. В него е заложено създаването на туристическа агенция, предлагаща културен туризъм.
„Винаги съм обичала да пътувам и да се докосвам главно до исторически ценности. Надявам
се да развия бизнес плана, който направих за конкурса. Страшно съм благодарна на моите преподаватели от Колежа по икономика и администрация, които със своите знания и опит ме запалиха
по идеята за развитие на културен туризъм“, сподели Ваня. 23-годишната пловдивчанка е убедена, че разгръщането му у нас трябва да започне
от Пловдив – един от най-древните градове в Европа. Затова и главната цел на нейния проект е
привличането на чужди туристи и популяризация
на страната ни и в този аспект. Повече трябва да
рекламираме културно-историческото величие на

Пловдив, допълни още Ваня Аргирова.
В надпреварата „Най-добър млад предприемач на Пловдив“ се включиха 19 младежи със
свои бизнес проекти на различни теми.

Лично кметът на града връчи наградата от 7000 лв. на
победителката Ваня Аргирова
Организатори са дирекция „Спорт и младежка
политика“ на Община Пловдив, а самият конкурс
е по идея на зам.-кмета по младежка политика
и спорт Георги Титюков. В надпреварата имаха
възможност да участват пловдивчани на възраст
между 18 и 33 години, които предлагат добри бизнес идеи.
Освен от общината, имаше и специална награда, осигурена от Колежа по икономика и администрация – Пловдив, за най-млад участник в
конкурса, на стойност 1000 лв., присъдена на Невена Начева. За оказаната подкрепа и съдействие
ръководството на колежа получи от Община Пловдив специално благодарствено писмо.
Станислава СТАНОЕВА

УЧЕНИЦИ ОСТАНАХА ВЪЗХИТЕНИ ОТ КОЛЕЖА

Д

Учениците разгледаха новата сграда на Колежа и останаха
очаровани от възможностите за обучение в нея

ванадесетокласници от гимназия „Св.
Климент Охридски“ бяха на посещение в
Колежа по икономика и администрация – Пловдив.
Учениците, които ще завършат догодина, разгледаха новата база на КИА и останаха възхитени
от възможностите, които тя дава за обучение.
Бъдещите абитуиренти се запознаха със специалностите и формите на обучение и проявиха
огромен интерес към специализираните кабинети
по ресторантьорство и криминалистика. Повечето
от учениците са в специализирана паралелка по
география и икономиката е приоритет в бъдещето
им. Те са силно мотивирани да получат добро образование и изказаха мнение, че Колежът по икономика и администрация дори надхвърля техните
критерии за престижно висше училище, в което
със сигурност ще продължат образованието си.
Слава ПЕТРОВА
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КИА гостува в Пазарджик

Ч

аст от ръководството на Колежа по икономика и администрация се срещна в средата на февруари с директори и представители на всички средни училища в Пазарджик. Срещата се проведе в сградата на общината и беше
инициирана и от двете страни. Една от причините е големият
интерес на учениците от Пазарджик за обучение в Колежа. На
директорите и учителите беше изнесена специална мултимедийна презентация за възможностите, които КИА предлага на
своите студенти. Повечето от директорите на средни училища
в Пазарджик поканиха представители на Колежа и през март,
когато предстоят още срещи, но този път с учениците. КВ

Криминалистите
получиха дарение
от Икономическия колеж

КОЛЕЖАНИ УСВОЯВАТ ЗНАНИЯ
В РЕАЛНА БИЗНЕС СРЕДА

Ч

етири професионални фотоапарата и специални консумативи за над 2500 лева дари Колежът по икономика и администрация на Базовата
научно-техническа лаборатория към МВР в Пловдив.
„Трогнати сме от този жест, тъй като досега никоя образователна институция не е правила подобно
нещо за нас“, заявиха представители на пловдивската криминалистична лаборатория.
По думите им фотоапаратите, с които са снимали досега, вече са морално остарели. Сега с новите,
които Икономическият колеж дари, качеството на
тяхната работа значително ще се подобри.
Колежът по икономика и администрация и Базовата научно-техническа лаборатория към МВР са в
традиционно тесни контакти. Преди няколко месеца
криминалистите от Пловдив дариха на Колежа четири специални куфарчета с необходими консумативи
за обучение на студентите в специалност „Мениджмънт на обществения ред“. В новата сграда на КИА
е изграден уникален за страната кабинет по криминалистика. В него през новата учебна година студентите ще се учат практически как се работи „на терен“
и ще могат да снемат отпечатъци, да откриват улики,
дори да очертаят труп на местопрестъплението. КВ

С

туденти от III курс, специалност „Туризъм“,
редовно обучение, в Колежа по икономика и
администрация – Пловдив, присъстваха на презентация на AH Holding.
В офиса за продажби на туристически услуги на
фирма „АСТРАЛ Холидейз“, беше изнесена лекция
по дисциплината „Маркетинг и реклама в туризма“.
Презентация за тънкостите в туристическите услуги представи Теодора Кънева от „АСТРАЛ Холидейз“.
В работна обстановка студентите от КИА бяха
запознати с фирмите, участващи в структурата на AH
Holding, и бяха обсъдени туристическите услуги, които се предлагат от него. Бъдещите висшисти научиха
много за качеството на услугите в туризма, техния контрол и тестване, основните интернет сайтове за продажби, както и самите процеси за продажба на услуги.
Презентации в работна среда с участието на студенти от КИА по дисциплината „Маркетинг и реклама в туризма“ се провеждат от 2007 г. Целта е да се
поддържат добри и постоянни партньорски контакти
между науката и бизнеса от туристическия бранш. КВ
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Стойностните неща
Стефания ГЕНЧЕВА

III курс „Счетоводство и контрол“
участник в конкурса „КИА търси таланти“

В

секи човек вътрешно оценява предметите и действията в живота си и по този
начин изгражда представата си за света. Но има
една част от тези неща, която едновременно
свързва миналото, настоящето и бъдещето ни.
Събитията, които са били значими в сивото ни
ежедневие, оказват влияние върху сегашния ни
мироглед, както и променят преценките ни за
бъдещето, тъй като целта на живота е да се учим
от случващото се. Затова хората са толкова различни и виждат заобикалящата ги действителност по съвсем чужд на нашата представа начин.
Този факт ни отличава от животните – че
имаме избор – да се борим срещу обстоятелствата, и по този начин да се изкачваме по стълбата
или да оставим нещата просто да се случват и
така да пропиляваме шанса си да бъдем наистина щастливи. Понякога допускаме наистина
стойностните неща да ни заобиколят, без да ги
забележим и без да окажат влияние върху нас
самите. Затова, когато имаме шанса да постигнем нещо с минимални усилия, не трябва да го
пропускаме.
Сякаш само във времето, в което сме били
деца, сме имали възможността да знаем какво
искаме и да бъдем истински щастливи. Този
факт трябва да ни накара да се замислим колко
от нещата, които искаме, действително се случват в живота ни. Съвременният човек е насочил
усилията си към материалните неща и, когато
установи, че всъщност тези предмети вече не му
носят никакви чувства и емоции, осъзнава колко много е загубил от времето, което е можел да
прекара наистина много по-вълнуващо, и по
този начин не са му останали реални спомени
от тези ситуации. Сега децата в 4. клас плачат и
се тръшкат за това, че мама и тате не са им купили лаптоп, а има хора, които си спомнят, че като
малки са се карали с родителите си за това, че са
искали да останат още малко, за да поиграят на

криеница. Ценностната ни система дотолкова
се е изменила, че даже физическата комуникация се е превърнала в един „общ чат“. Може би
тук, в България, все още не се чувства толкова
много, но на Запад дори съседите може и да не
се познават, което за нас все още е необичайно.
Някои казват, че богаташите не живеят
щастливо и единствената причина за това е,
че не са се научили да оценяват стойностните
неща в живота. За тях в някакъв период от време е било достатъчно да си позволят една скъпа
придобивка. А какво става, след като достигнеш
фаза, в която можеш да си позволиш всичко,
което си пожелаеш? Тогава откриваш, че има
други, доста по-ценни преживявания от онези,
с които си се примирявал досега. С пари не се
купува нито истинска любов, нито приятелство,
нито уважение. Може привидно да изглежда, че
ги имаш, но всъщност в повечето случаи се оказва, че всичко е било фалш и лъжа с цел облага
на ответната страна.
Всеки е изпитвал чувството от това да обича
нещо и в същото време да се откаже от него, защото е установил, че е направил максималното.
Съжалението идва след това, когато разберем,
че понякога даже и да си мислим, че сме се раздали докрай, всъщност е имало начин да сбъднем мечтата си, но ние сме избрали по-лесния
път – да се откажем.
Съдбата помага на всекиго, но е жалко, че
доста често се случва да подминем нейните знаци, като си губим времето в извършването на
безсмислени действия. Затова е толкова важно
да се вслушваме в сърцето си и да не позволяваме на нищо да ни отклони от желания път.
Можем с години да строим пясъчни кули,
но накрая, когато те се разпаднат, ще си припомним онези пропуснати шансове да бъдем
наистина щастливи. Така че стойностните неща
са тези, които ни показват посоката, в която
трябва да вървим. Правилна е мисълта, че чувствата рано или късно се променят, но тези спомени и преживявания никога няма да изчезнат
в миналото. Те ще продължат да се преплитат в
настоящето и бъдещето и ще ни връщат в тези
хубави времена, за да ни покажат, че винаги е
възможно да сме по-щастливи, отколкото някога сме били.

Скъпи колежани, уважаеми преподаватели, станете част от екипа на нашия вестник!
Изпращайте вашите материали, научни изследвания и дописки на теми, които ви вълнуват.
Станете сътрудници на първия в България колежански вестник, който е създаден за вас и се
стреми да отговори на всички ваши въпроси.
Търсете ни на редакционния телефон или ни пишете на имейла.
Очакваме ви!
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