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ИКОНОМИЧЕСКАТА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА – 
МЯСТО ЗА СРЕЩИ И ДИСКУСИИ 

http://library.ime.bg/ 

 
ВИ КАНИ НА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ 

НА ТЕМА: 
  

„ЗАЩО НОНКОНФОРМИСТКИТЕ ИДЕИ НА АЙН РАНД СА АКТУАЛНИ  
ДНЕС, ТУК И СЕГА? " 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИДЕИТЕ, ФИЛОСОФИЯТА И КНИГИТЕ НА  

АЙН РАНД  
ОТ ИСКРА АНГЕЛОВА И КАЛИН МАНОЛОВ 

 
Къде? – Икономическата библиотека на ИПИ и БМА – бул. „Патриарх Евтимий” 
22, етаж 3 

Кога? – На 25 март (петък) 2011, в 18.00 часа 

 
Айн Ранд, рождено име Алиса Зиновиевна Розенабаум (1905-
1982) е американски философ, сценарист и романист от руски 
произход. Позната е по света със своята рационална философия, 
близка по идеи с политическото и философско движение 
либертарианство, която тя нарича "обективизъм". Пише 
множество философски есета за свободната мисъл, защитавайки 
свободата, социалната справедливост и частната собственост. Не 

по-малък принос има и в сферата на етиката, политическата философия и 
епистемологията. Има издадени три сборника с есета: „Добродетелта на 
егоизма” (“The Virtue of Selfishness”), „Капитализмът: Непознатият идеал” 
(“Capitalism: The Unknown Ideal”) и „За новия интелектуалец” (“For the new 
intellectual”). Автор е на романите „Изворът” ("The Fountainhead"), "Ние, които 
живеем" ("We the Living") и шедьовъра „Атлас изправи рамене” ("Atlas 
Shrugged"). Пише също така сценарии и адаптации на своите книги за киното.  

Идеите й оказват значително влияние на политическата философия и на 
либералната икономика, най-вече в САЩ.  
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Искра Ангелова е била Фулбрайтов специализант, има 
магистратрура по журналистика от университета "Емерсън" в 
Бостън, САЩ; завършила е българска филология в СУ и 
актьорско майсторство в НАТФИЗ. Нейни текстове са 
излизали във в."Дневник", в. "Култура", в. Новинар", в. 
Гласове, в. "24 часа", сп. "Жената днес", сп. "Християнство и 
култура", сп. "Театър", сп. "Foreign Policy", сп. "L'Europeo", 
Vesti i Mediapool. През 2007 издава романа "Обичам ли те?" в 
съавторство с журналиста Петър Волгин. В момента Искра 

Ангелова е автор и водещ на неделното вечерно предаване по БНТ "Нощни 
птици", пише, превежда и играе в театъра. От 2005 тя рекламира идеите на Айн 
Ранд по всички възможни начини, през всички достъпни й трибуни, като през 
2009 редактира и програмния роман на Ранд "Атлас изправи рамене" и е 
съосновател на Общество Айн Ранд в България. 

 

Калин Манолов е магистър по журналистика и масови 
комуникации от СУ „Св. Кл. Охридски”. Eдин от водещите 
журналисти на бюрото на радио “Свободна Европа” в София 
от основаването до закриването му през 2004 година. Бил е 
политически съветник на премиера Филип Димитров в 
първото демократично правителство на България. През 2004 
г. основава издателска къща “МаК” ООД, която се утвърди 

като водещо издателство в България в областта на либералната икономическа 
и политическа мисъл. Наскоро е избран за председател на Института за 
радикален капитализъм „Атлас” 

 

 

Моля да потвърдите присъствието си до 23 март 2011 (сряда), на e-mail: 
binka@ime.bg  

 

 
Библиотеката е съвместна инициатива на Института за пазарна икономика и 

Българската макроикономическа асоциация и се осъществява с подкрепата на 
Фондация Америка за България. 

 

 


