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СЪБИТИЯ 

„ГОРДЪН ТЪЛОК И СЪВРЕМЕННАТА ПРОБЛЕМАТИКА НА БЪЛГАРИЯ И ЕС” 

 

На 23 февруари 2011 г. Красен Станчев изнесе лекция, с която запозна 
присъстващите с основните идеи на Гордън Тълок. 

Гордън Тълок е университетски професор по право и икономика, виден 
научен сътрудник в Центъра по политическа икономия „Джеймс Бюкенън” в 
университета „Джордж Мейсън”, новатор в теорията за обществения избор и 
политическата икономия на "съревнованието за привилегии" (rent seeking). 
„Изчисления на съгласието: логически принципи на конституционната 
демокрация”, написана съвместно с Нобеловия лауреат по икономика за 1986 г. 
Джеймс Бюкенън, е сред най-четените трудове по икономика в периода след 
Втората световна война. А „хипотезата на Тълок”, “законите на Тълок” и 
“парадоксите на Тълок” са определили развитието на обществения избор и са 
разкрили нови пространства за правото, икономиката и социологията. 

Трудовете на Тълок в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА – място за 
срещи и дискусии можете да видите тук.  

Теорията на Гордън Тълок бе представена от Красен Станчев – „продавач на 
знания в областта на пазарната икономика; доктор на философските науки, 
магистър по философия, основател и дългогодишен директор на Института за 
пазарна икономика.” 
Дошлите в библиотеката имаха удоволствието не само да присъстват, но и да се 
насладят  на лекция, разкриваща ораторските умения, дълбокото познаване на 
творчеството на Тълок, Бюканън, Бомол, Крюгер и редица други учени, тънкото 
чувство за хумор и елегантната, но твърда защита на свободата във всяко едно 

нейно проявление. 
Основните моменти в лекцията можете да видите в презентацията и да чуете цялата лекция тук. 
 

 
ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА, РЕФОРМИ  

 
Проблемите на образованието и необходимостта от реформи са на дневен ред не само в 

България. Представяме ви книгата на Алисън Улф „Последващо обучение”. 

 

Алисън Улф е британски икономист, директор на отдел „Политика в обществените услуги и 
управление” в Кралския колеж в Лондон. Улф учи в университетите в Оксфорд и Ньошател. 
Нейната кариера започва в САЩ като политически анализатор за правителството. След това 
работи дълги години в Института по образование към Лондонския университет, където е гост-
професор. Тя е член на Консултативния комитет по образование към Камарата на общините на 
Великобритания и член на Съвета на Университета на ООН. Улф често пише статии в британската 
преса и е водеща на програма на Радио Би Би Си. Тя е член на Съвета за международни 

образователни стандарти по счетоводство, работила е като консултант към Европейската комисия, Адвокатския съвет, 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Кралския колеж по хирургия и министерствата на 
образованието на Нова Зеландия, Франция и Южна Африка.  

Улф проучва взаимодействието между образователните институции и пазара на труда. Тя има научни интереси в 
проучванията на изпълненията (академична област, занимаваща се с начина, по който отделния човек изпълнява дейности 
от различните аспекти на всекидневието), математическото образование, преквалификацията, висшето образование и 
заетостта в сектора на здравеопазването.  

В книгата си „Има ли значение образованието?  Митове за образованието и икономическия растеж” тя поставя под въпрос 
широко разпространеното мнение, че по-големите публични разходи за образование водят до увеличаване на 
икономическия растеж. Напротив, причинно-следствената връзка е в точно обратната посока. За отделния човек най-
важните познания на пазара на труда са преди всичко математически и езикови умения, които се преподават в училище. 
Затова тя препоръчва инвестиции в основното и средното образование, а не на ниво висше образование.  

Някои от нейните публикации: Усъвършенстване на професионалните умения на работното място”, 2010 г.; „Последващо 
образование”, 2009 г.; „Има ли значение образованието: Митове за образование и икономически растеж”, 2002 г.; 
„Сближаване "и" разграничаване в европейско образование и обучение” 1999 г. 

  



„An Adult Approach to Further Education: How to Reverse the Destruction of Adult and 
Vocational Education” (2009) 
 
Правителствата в развитите страни разходват значителни суми за последващо обучение и 
подготовка на възрастните. В Англия, през последното десетилетие, този сектор е обект на 
постоянно увеличаващи се нива на централно планиране и контрол, и непрекъсната 
реорганизация. Централно определени квалификационни цели, а не нуждите на самите лица, 
определят какво се преподава. Много от квалификациите, които правителството подпомага и 
финансира, нямат икономическа стойност.  
 

Като цяло системата демонстрира всички обичайни дефекти на централното планиране и правителствените схващания, че 
възрастните хора са неспособни да вземат правилни и разумни решения за самите тях. Консервативната оценка е че, 2 
млрд. паунда на година за последващо обучение на възрастни, т.е. половината от общите правителствени разходи в 
сектора, се губят без да носят никаква чиста полза за самите обучаващи се или за обществото като цяло. 
 
Предложението на Алисън Улф е субсидиите за последващо обучение да бъдат насочени направо към индивидите - 
осигуряването трябва да отговаря директно на техните предпочитания и избор, а не на правителствените решения. 
http://library.ime.bg/an-adult-approach-to-further-education/ 

 

Книги, разглеждащи проблемите на образованието: 

1. Education in a Free Society - http://library.ime.bg/education-in-a-free-society-2/ 
2. The Global Education Industry - http://library.ime.bg/the-global-education-industry/ 
3. The Economic Impact of Education - http://library.ime.bg/the-economic-impact-of-education/ 
4. Education and the State - http://library.ime.bg/education-and-the-state/ 

 

НОВИ КНИГИ 

 
 The Nature of Technology: What It 
Is and How It Evolves 
W. Brian Arthur 
Penguin Books, 2009 

 

"…reframes the relationship between 
science and technology as part of an 
effort to come up with a comprehensive 
theory of innovation… Dr. Arthur is bold 
in his reassessment of the role of 

technology in science."-- The New York Times  

http://library.ime.bg/the-nature-of-technology/ 

 

 

Писмо за толерантността 
Джон Лок 
Сиела, 2009 

„Смятам, че държавата представлява 
общество от хора, образувано 
единствено заради осъществяване, 
съхраняване и развитие на техните 
граждански интереси.”-  Дж. Лок  

http://library.ime.bg/pismo-za-
tolerantnostta/ 

 
 

 
The Myths of Innovation 
Scott Berkun 
O'Reilly Media, 2010 
 

"Berkun sets us free to change the 
world." - Guy Kawasaki, author of Art of 
the Start 

 http://library.ime.bg/the-myths-of-
innovation/ 

 
 
 
 
 

The Art of Not Being Governed:  
An Anarchist History of Upland Southeast 
Asia 
James C. Scott 
Yale University Press, 2009 

"Underscores key, but often overlooked, 
variables that tell us a great deal about why 
states rise and expand as well as decline and 
collapse. There are no books that currently 
cover these themes in this depth and breadth, 

with such conceptual clarity, originality, and imagination. Clearly 
argued and engaging, this is a path-breaking and paradigm-
shifting book." 

 

http://library.ime.bg/the-art-of-not-being-
governed/  

 
Богатството на народите на Адам Смит 
Why The West Rules – For Now: The 
Patterns of History and What They Reveal 
About the Future 
Карън Маккрийди 
ИнхоДар, 2010 
 
„...на тази книга далеч не бива да се гледа 

като на заместител на оригиналното произведение. Тя обаче 
може да бъде полезно допълнение, тъй като илюстрира много 
от идеите на Смит с примери, събития и финансови истории от 
нашето съвремие.”  
http://library.ime.bg/bogatstvoto-na-narodite-na-adam-smit/ 

 
Fooling Some People All the Time: A Long 
Short Story 
David Einhorn 
John Wiley & Sons, Inc., 2008 
 
"What you will find within the pages of this book 
will blow you away. This is a tale of deceit, 
fraud, misrepresentation, cloak-and-dagger 
antics, millions and millions of wasted taxpayer 
dollars, and an unbelievable amount of effort 

expended by Einhorn and others to bring it all to light. . .This 
book may go down as one of the classic financial forensics books 
of our time."   
http://library.ime.bg/fooling-some-people-all-the-time/ 



 
How An Economy Grows And Why It 
Crashes 
Peter D. Schiff and Andrew J.Schiff   
John Wiley & Sons, Inc., 2010 

‘If you feel you want to get a decent 
grasp of free-market economics…this 
book is the perfect place to start.'  - 
Daniel Hannan 

http://library.ime.bg/how-an-economy-
grows-and-why-it-crashes/ 
 

 
 
 
 
 
 
The Greatest Trade Ever: How One Man Bet Against the 

Markets and Made $20 Billion 
Gregory Zuckerman 
Penguin Books, 2009 

"Simply terrific. Easily the best of the 
post-crash financial books."   

-Malcolm Gladwell 

 
http://library.ime.bg/the-greatest-trade-
ever/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crash Proof 2.0: How to Profit From the 
Economic Collapse 
Peter D. Schiff and John Downes   
John Wiley & Sons, Inc., 2009 
 
" Crash Proof 2.0 picks up right where the first 
edition-a bestselling book that predicted the 
current market mayhem-left off. This timely 
guide takes into account the dramatic 
economic shifts that are reshaping America 
and provides you with the insights and 
information to navigate the dangerous terrain. 

Throughout the book, Schiff explains the factors that will affect 
your future financial stability and offers a specific three step plan 
to battle the current economic downturn." 
http://library.ime.bg/crash-proof-20/ 
 
 

The (Mis)Behaviour Of Markets: A Fractal 
View of Risk, Ruin and Reward 
Benoit B. Mandelbrot and Richard L. Hudson 
Profile Books Ltd., 2005 

“The deepest and most realistic finance book 
ever published.”  

- Nassim Nicholas Taleb 

http://library.ime.bg/the-misbehaviour-of-
markets/ 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ 
10.00 - 18.00 ч. понеделник до петък 
Всяка първа сряда от месеца работим с удължено работно 
време - до 19.30 часа. 

КОНТАКТИ 
София, бул. „Патриарх Евтимий” 22, ет. 3 
Тел.: (+ 359 2) 952 62 66, 952 35 03 
E-mail: library@ime.bg 
Интернет адрес: http://library.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. 

 

 
 


