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IN MEMORIAM
Монографията „Географията на туризма – един век развитие
и достижения“ е дело на един от най-изтъкнатите български специалисти и изследователи в областта на географията на туризма –
доц. д-р Найден Апостолов, който за съжаление вече не е сред нас.
Целият му творчески и професионален път е свързан с катедра „Икономика и организация на туризма“ при Икономически университет
– Варна, където той повече от тридесет и пет години се занимава неуморно с преподавателска и с научна дейност. Колегите и стотиците
негови студенти ще го запомнят като компетентен и ерудиран преподавател, автор на множество учебници и сериозни научни изследвания в областта на географията на туризма, стопанската география,
валоризацията на туристическите ресурси, териториалните и локализационните аспекти на туристическите дестинации, анализа и оценката на туристическите ресурси на дестинация България и др. Венец
на творческия дух, активност и компетентност на Найден Апостолов
е настоящата монография, идеята за която е плод на дългогодишни
проучвания и богат професионален опит. Тя е изключително задълбочена – едно ретроспективно, в същото време модерно изследване,
което по мнението на експерти в третираната научна област е единст
вено по рода си в българската специализирана литература. По обхвата и общонаучния характер на анализираната проблематика монографията представлява интерес за много по-широка аудитория от
експертната и би обогатила и чуждестранното научно познание.
Колективът на катедра „Икономика и организация на туризма“
изказва благодарност на академичното ръководство на Икономи
чески университет – Варна в лицето на ректора проф. д-р Пламен
Илиев, както и на екипа на издателство „Наука и икономика“ и на
неговия главен редактор г-н Живко Парушев за възможността този
крупен научен труд да стигне до своята аудитория.
Проф. д-р Таня Дъбева,
Ръководител на катедра „Икономика и организация на туризма“.
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