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А Б В  

НА ИКОНОМИКАТА 

 

Ако не обичате графиките, таблиците, водопадите от цифри, но сте любознателен да знаете 
повече за икономическите принципи и закони, и как те действат, то изберете лесно достъпния и 
забавен начин. 

 

Economics In One Lesson 

Henry Hazlitt 

Laissez Faire Books, 1996 

Хенри Хазлит, „Как написах „Икономиката в един урок”: 
„През 1946  г. ми хрумна идеята да пиша за икономическите заблуди. 
Вдъхновението си дължа на Фредерик Бастиа,...най-красноречивия 
защитник на идеята за свободния пазар на европейския континент. Развих 

своята идея и я споделих с моя приятел Лудвиг фон Мизес,  според когото от това би излязла 
една стойностна книга. 

Ако през 1946  г.  някой можеше да си представи, че близо половин век по-късно „Икономиката 
в един урок” ще бъде все така действена, щях да реша, че е луд. Изпитвам истинско щастие, 
че имах възможността да помогна за утвърждаване каузата на капитализма, 
благоденствието и свободата.”  

http://library.ime.bg/economics-in-one-lesson-1/ 

 

The Adventures of Jonathan Gullible. A Free Market Odyssey 

Ken Schoolland 

Academic Foundation, 2005 

 
"It certainly presents basic economic principles in a very simple and intelligible 
form. It is an imaginative and very useful piece of work." - Milton Friedman, Nobel 
Laureate in Economics 

 
Book’s Awards: 

• Awarded the first annual Leonard E. Read Book Award by the Foundation for Economic Education 
in 2002. 

• Thomas Leavey Award for Excellence in Private Enterprise Education from the Freedoms 
Foundation at Valley Forge 2001. 

• Twice awarded the George Washington Honor Medals for Economics Education & Public 
Communication, The Freedoms Foundation at Valley Forge, Pennsylvania. 

• Book of the Month, Instituto Liberal, RS, Porto Alegre, Brazil, November 2001 

http://library.ime.bg/the-adventures-of-jonathan-gullible/ 



 

 

Приключенията на Джонатан Гълибъл 

Една одисея в света на свободния пазар 

Кен Скуланд  

ИК МаК, 2009 

„Прекрасно е да се срещнеш със съчинение по най-сериозните проблеми на 
пазарната икономика, което едновременно е и отлична художествена 
литература. „Приключенията на Джонатан Гълибъл" от Кен Скуланд 
откровено играе с големите традиции на английската литература, на Суифт 

и неговия ...Гъливер, на толкова още други големи автори, включително Лорънс Стърн. 
...Сюжетите във всяка от главите на книгата придават по преобърнато-парадоксален начин 
плът и кръв на пазарните принципи, на либералното икономическо въображение. При това 
внушението се прави ненатрапчиво,с усмивка, някак неусетно в хода на общото 
повествование.” – доц. Михаил Неделчев, „Вместо предговор” 

http://library.ime.bg/priklyucheniyata-na-djonatan-gylibyl/ 

 

Молцко царство. Една приказка за инфлацията и нейния произход 

Ъруин Шиф 

Ремиво, 2012 

Ъруин Шиф е написал най-краткото и забавно въведение в науката за 
икономическо развитие. Да се прочете непременно – гарантиран смях! – 
Гидо Хюлсман, професор по икономика, Франция 

http://library.ime.bg/molcko-carstvo/ 

 

Как се развива икономиката и защо изпада в криза 

Ъруин Шиф 

Ремиво, 2012 

Тези комикси ще доставят удоволствие както на познавачите на Хайек и 
Мизес, така и на онези, които никога не са се замисляли върху причините за 
инфлацията, икономическото развитие или рецесиите. Книгите са идеални 
за усвояване на основите на икономиката, забавлявайки се същевременно! – 
Максим Берние, депутат и бивш министър на промишлеността и 

външните работи на Канада 

Всеки, който е прочел смехотворните алегории на Шиф, ще придобие по-добро разбиране за 
икономиката, отколкото тези, следвали тази дисциплина в държавните университети 
(продължението е вътре). 

http://library.ime.bg/kak-se-razviva-ikonomikata-i-zashto-izpada-v-kriza/ 

 

Пътят към забогатяване: Икономика за тийнейджъри 

Марк Сванепул 

Институт за либерални изследвания, 1998 

Марк Сванепул е южноафрикански икономист, автор на едни от най-
популярните уводни курсове по управление на фирмите, носител на 
наградата Свободен пазар за 1987 г.  



Според Милтън Фридман тази книга на Сванепул е "най-достъпното изложение на 
принципите на икономиката". Неслучайно подзаглавието й е "Икономика за тийнейджъри". 
Това е книга, която може да бъде прочетена и разбрана без читателят да има познания в 
която и да е област на икономиката и без да е натрупал жизнен опит. 

http://www.easibulgaria.org/bg/library/pytyat-kym-zabogatyavane/ 

 

Какво всеки трябва да знае за икономиката и просперитета 

Джеймс Д. Гуортни, Ричард Л. Страуп 

Институт за пазарна икономика, 1994 

Защо трябва да прочетете тази книга? 

Ние разбираме, че Вашето време е ценно. Повечето от Вас нямат желание 
да прекарат дълго време в учене на нови термини, запаметяване на формули 
или усвояване на подробности, които имат значение само за 

професионалните икономисти. Това, което желаете, са онези прозрения на икономическата 
наука, които наистина имат значение за Вас, които ще Ви помогнат да правите по-добър 
избор и ще подобрят способността ви да разбирате нашия сложен свят. Искате също тези 
прозрения да бъдат представени сбито, организирано и увлекателно, с минимално използване 
на икономически жаргон. Тази кратка книга се опитва да постигне и двете цели.  

http://library.ime.bg/kakvo-vseki-tryabva-da-znae-za-ikonomikata-i-prosperiteta-/ 

 

 

Basic Economics:  

A Common Sense Guide to the Economy 

Thomas Sowell 

Basic Books, 2007 

Basic Economics is a citizen's guide to economics--for those who want to 
understand how the economy works but have no interest in jargon or equations. 
Sowell reveals the general principles behind any kind of economy--capitalist, 

socialist, feudal, and so on. In readable language, he shows how to critique economic policies in terms 
of the incentives they create, rather than the goals they proclaim. With clear explanations of the entire 
field, from rent control and the rise and fall of businesses to the international balance of payments, 
this is the first book for anyone who wishes to understand how the economy functions. 

http://library.ime.bg/basic-economics/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


