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

http://library.ime.bg/ 
 
 

„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 

 
 

Интересът към философското и литературно наследство на Айн Ранд 
събра в Икономическата библиотека близо 40 души в петъчната вечер 
на 25 март 2011 г. 

Представянето, което направиха нашите гости  - Искра Ангелова и 
Калин Манолов, не само бе изслушано с голям интерес, но и предизвика 
доста бурен дебат. Сама по себе си последвалата дискусия доказа, че 
нонкоформистките идеи на Айн Ранд са актуални и не само тук и сега. 
 
 

      
Искра Ангелова запозна публиката с биографията, творческите 
успехи и философските идеи на пристигналата в САЩ Алиса 
Розенбаум, станала известна по света с името Айн Ранд. Искра 
разказа любопитната история за произхода на творческия 
псевдоним. „...който заимства от марката на пишещата си 
машина Ремингтон-Ранд”. С много плам и жар, подобаващ на 
една актриса, но и на една запленена от философските идеи на 
Ранд жена, Искра обобщи: „Романите на Ранд  надмогват 
философската догматика и реторика и се издигат до прекрасни 
произведения на изкуството – повествованието ù е ангажиращо, 
изкусно, населено от убедително изградени образи и нагнетено 
със силни и страстни конфликти.” 

Може да се каже, отбеляза Искра, че Айн Ранд разглежда 
човека като продължение на Бога, като негово дете, което има 
правото да се опитва да го настигне. В известен смисъл нейните 
герои са надигнали се на пръсти свръх-човеци. Нейните 
протагонисти са талантливи, смели, последователни, 
безкомпромисни и, разбира се, преследвани, систематично 
скършвани, унижавани и унищожавани. 

Текстът на Искра Ангелова можете да прочете тук. 
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Калин Манолов допълни разказа на Искра. Философските 
идеи бяха в центъра на неговата беседа. Неговите 
препратки и позовавания бяха най-вече от сборника с 
лекции, озаглавен „Философията: кому е нужна” - 
последната книга на Ранд, която излезе на българския 
книжен пазар (Издателска къща МаК, естествено). 

Калин се опита да извлече квинтесенцията на философията 
на Ранд, представяйки я, по подобие на десетте Божи 
заповеди, в няколко „Рандови” постулата. 

Последвалата дискусия беше най-добрият знак, че идеите 
на Айн Ранд имат днес, тек и сега благодатна почва. 

 
„Бори се с искрящата увереност и абсолютно справедливото 
познание, че Житейският Морал зависи от теб и твоя е 
битката за всяко постижение, всяка ценност, всяко величие, 
всяко добро, всяка радост, която някога е съществувала на 
света. Ти ще спечелиш, когато си готов да произнесеш тези 
думи:Кълна се в живота ми и в любовта ми към него, че 
никога няма да живея заради друг, и никога няма да моля 
някой да живее заради мен.“ 

Вечерта, посветена на философията и литературата на Айн 
Ранд, завърши с трейлъра на екранизацията на „Атлас 
изправи рамене”. 

 

Разговорът-представяне на Айн Ранд можете да чуете тук. 

 

А нейните книги ви очакват в нашата-ваша Икономическа 
библиотека. 

 

 

 

 

 
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. 
 

 


