IN MEMORIAM
АТАНАС ДИМОВ
(1925-2003 г.)
На 28.10.2003 г. почина един от първите редактори на сп.
“Икономическа мисъл” Атанас Димов.
Роден на 20.12.1925 г. в гр. София. Баща му е бежанец от Южна
Тракия, а майка му е потомка на стар възрожденски род от Сопот. Израства и
учи в гр. Харманли През 1950 г. завършва висше образование в СУ “Климент
Охридски”, специалност “Политическа икономия”.
Работи като уредник в сп. “Звънче”, където сътрудничи на големите
български писатели Елин Пелин, Ст. Ц. Даскалов и др.
След отбиване на военната си служба е преподавател по политическа
икономия във Военната академия в София.
Журналистическата си кариера започва през 1955 г. като редактор в сп.
“Планово стопанство”. Няколко години по-късно е назначен в Икономическия
институт на БАН като редактор на сп. “Икономическа мисъл”, където работи
активно за утвърждаване авторитета и издигане научното равнището на новото
списание. Автор е на редица уводни статии, рецензии, информации и др.
Трудовата му кариера продължава във в. “Труд”, а след това дълги
години е редактор, завеждащ отдел и член на редколегията на новосъздадения в. “Икономически живот”, където се утвърждава като един от
водещите икономически журналисти и изявен лектор в България. За тази си
дейност е награждаван два пъти с орден “Кирил и Методий”, както и със
специалната награда на Съюза на българските журналисти.
В цялостната си дейност Атанас Димов винаги е устоявал своята
гражданска позиция. За несъгласие с тоталитарния стил и метод на управление
на българската икономика и публикувани редица критични материали е лишен от
правото да упражнява журналистическата си професия. Активната си трудова
кариера завършва в ДСО “Металснаб”.
След 1989 г., вече пенсионер, той възобновява журналистическата си
дейност, като издава редица книги, статии и брошури срещу разрухата и
разграбването на българската държава. До края на дните си остава верен на
своите идеи за социална справедливост.
Поклон пред светлата му памет!

