
СТОлетието в СТО кадъра 
Икономически университет – Варна от 1920 г.

ONE HUNDRED years in ONE HUNDRED frames
University of Economics – Varna since 1920

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  
на фонд “Култура“ на Община Варна

The project is implemented with the financial support  
of the Culture Fund of Varna Municipality



“СТОлетието в СТО кадъра – Икономически университет 
– Варна от 1920 г.“ е юбилеен албум с експозиционните пана от 
документална изложба, подредена от 20.10. до 19.11.2020 г. на алеята 
до Слънчевия часовник във варненската Морска градина и  посветена 
на 100-годишнината от създаването на първото висше икономическо 
училище в България. Решението за създаването му е взето през 1914 г. на 
ХХI сесия на Търговско-индустриалната камара, а неговото откриване е 
на 14 май 1920 г. На тази дата се поставя началото на българското висше 
икономическо образование. 

Юбилейният албум и документалната изложба са реализирани по 
проект чрез финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ на Община Варна 
в направление 2.1. „Визуални изкуства“.   

Целта на проекта е да покаже на младите хора и останалата публика 
значимата история на Икономически университет – Варна, както и 
водещата му роля за културно-просветния живот в града и страната. Чрез 
документалната изложба академичната история излиза извън затворените 
пространства на университетската сграда, за да може широката 
общественост да почувства и да се доближи до вековния академичен дух 
в една по-различна и достъпна градска среда. 

Юбилейният албум съхранява едни от най-ценните архивни и 
съвременни фотографии, както и копия на документи, свързани с 
историята на Икономически университет – Варна, запазвайки спомена 
от събитието и съвместната работа между висшето училище и фонд 
„Култура“ на Община Варна.

“The ONE HUNDREDTH anniversary in ONE HUNDRED frames – 
the University of Economics – Varna since 1920” is a jubilee album with 
the panels from a documentary exhibition, displayed from October 20 until 
November 19, 2020 on the alley next to the Sundial in the Varna Sea Garden 
and dedicated to the 100th anniversary of the establishment of the first higher 
economic school in Bulgaria. The decision to set up the school was made 
in 1914 at the 21st session of the Chamber of Commerce and Industry. The 
school’s opening on May 14, 1920 marked the beginning of the Bulgarian 
higher economic education.

The anniversary album and documentary exhibition were realized under a 
project with the financial support of the Culture Fund of the Municipality of 
Varna under heading 2.1. Visual Arts.

The aim of the project is to show young people and the rest of the audience 
the significant history of the University of Economics – Varna, as well as its 
leading role in the cultural and educational life in the city and the country. 
Through the documentary exhibition the academic history goes beyond the 
closed spaces of the university building so that the general public can feel and 
get closer to the centuries-old academic spirit in a different and accessible 
urban environment.

The anniversary album preserves some of the most valuable archives and 
contemporary photographs, as well as copies of documents, related to the 
history of the University of Economics – Varna, preserving the memory of the 
event and the collaboration between the university and the Culture Fund of 
Varna Municipality.

СТОлетието в СТО кадъра 
Икономически университет – Варна от 1920 г.

ONE HUNDRED years in ONE HUNDRED frames
University of Economics – Varna since 1920











































Екип за организация и управление на проект 
„СТОлетието в СТО кадъра – Икономически университет – Варна 
от 1920 г.“

Елица Виденова – ръководител проект
Росица Заркова – експерт
Милена Комитска – експерт 
Миглена Станева – Тодорова – координатор проект
Галина Андреева – счетоводител проект
ст. пр. Анета Стефанова –  превод на английски език
инж. Драгомир Димчев – графичен дизайн
Рекламна агенция ФИЛ – Варна – предпечат и печат

Team for management and organization of the project 
“ONE HUNDRED years in ONE HUNDRED frames – University of 
Economics – Varna since 1920”

Elitsa Videnova –  Project Manager
Rosica Zarkova – Expert
Milena Komitska – Expert
Miglena Staneva–Todorova – Project Coordinator
Galina Andreeva – Project Accountant
Senior Lecturer Aneta Stefanova – Translation in English
eng. Dragomir Dimchev – Graphic design
FIL Advertising Agency – Varna – Prepress and Printing



За контакти:
бул. „Княз Борис I“ 77, Варна 9002

+359 52 800 890 
infocenter@ue-varna.bg 

https://ue-varna.bg/

Contacts:
77, Kniaz Boris I Blvd., 9002 Varna, Bulgaria 
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https://ue-varna.bg/en


