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Да се напише и издаде подобен труд съвсем не е лека
задача. Нужни са висока квалификация, изследователски и
преподавателски опит, отдаденост на професията. Като колега и познавач на възможностите на доц. Цонкова, на нейните упоритост и прецизност в работата, любовта и вниманието към обучаемите, не съм изненадана от появата на
поредното научно издание, с което демонстрира престижен
път на развитие в преподавателската си кариера и наученото от водещата в страната катедра „Финанси“ на Университета за национално и световно стопанство.
„Международни финанси“ на доц. д-р Ваня Цонкова е
издание, замислено като учебник за студенти от специално
стите „Финанси“ и „Международни икономически отноше
ния“ на Великотърновския университет, но обемът и характерът на текста, многобройният илюстративен материал (под
формата на таблици и фигури) надхвърлят изискванията за този жанр. Специалността „Финанси“
е сред предпочитаните и престижните в българското висше образование, и не само – тя е една от
„най-интересните и полезни в сферата на икономическото познание, развиваща се под влияние на
изискванията и непредсказуемостта на реалния живот и бизнес иновациите“.
В предговора на учебника е посочено неговото тематично съдържание, разделено от авторката на две части. В първата част влизат теми, поясняващи основните понятия и категории на
международните финанси. Втората част е посветена на отражението на международната финансова система върху функционирането и развитието на националните икономики.
Качествата на учебника са в неговата цялост, балансираност по отношение на учебното съдържание, по структура и новости в развитието на международната финансова система. Текстът
въвежда и води читателя в застъпените проблеми на международните пари и националните валути, на финансовия пазар, на платежния баланс, на валутната политика и курсове, на финансовите
институции, на европейската валутна и парична интеграция, на световната финансова система.
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Като цяло изложението представя процеси и тенденции, които са от европейската и светов
ната икономическа ситуация. В него присъстват и имената на водещи учени и специалисти в изслед
ваната област. Детерминирани са категории и понятия, т.е. популяризирано е научното познание.
С анализа на взаимоотношението между развитието на международната финансова система и националните икономики познанието представлява интерес не само за студентите от посочените специалности, но и за студенти от останалите икономически направления. Учебникът би
дал много на всички, които се интересуват от външнотърговския бизнес, от функционирането на
валутните пазари и международните икономически отношения. Нужен и полезен за по-широка
читателска аудитория го правят пълнотата на материала, фактологическата му наситеност, прецизната справочна част (библиография, таблици, схеми).
Показано е завидно умение изложението да има спокоен логичен тон, ясен и стегнат език.
Много се надявам, че ще видим по-нататъшното развитие на този значим труд и ще продължи творческото израстване на доц. д-р Ваня Цонкова.
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