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ИКОНОМИЧЕСКАТА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА – 

МЯСТО ЗА СРЕЩИ И ДИСКУСИИ 

http://library.ime.bg/ 

 
 

„ФРЕДЕРИК БАСТИА - 

210 ГОДИНИ СЛАВА, НЕПРИЕМАНЕ, НЕИЗВЕСТНОСТ И ВЛИЯНИЕ" 
 

ЛЕКТОР – ГЕОРГИ СТОЕВ 

 

 

Лекцията на 19 май 2011 г. беше посветена на 210-та 
годишнина от рождението на Клод Фредерик Бастиа – 
„бард на една икономическа школа”. 

Георги Стоев разчупи шаблона на подобни представяния, 

като не започна от биографичните данни, а представи 

своята гледна точка за значението на икономическите идеи 
на Бастиа, за тяхната непреходност. 

  

Според Стоев в творчеството на Бастиа се „открива 
комбинация между добро перо и академична сила”, което 

придава допълнителна действена мощ на творбите му. 

 
Бастиа илюстрира действието на стопанската логика на 
разбираем и за неикономистите език. Най-известни са 
неговите „Икономически софизми" - сборник с памфлети, 
статии и писма, които осмиват стопанските заблуди и 
узаконените привилегии на епохата. Темите са повече от 

актуални и днес: защита на местните производители, 

протекционизъм, преференции за различни производители, 
увеличаване на заетостта и защита на труда. 
 
Особено внимание бе отделено на философията на правото, 
която Бастиа развива. За повечето хора името на Бастиа се 
свързва предимно с икономическите му идеи и защитата на 

свободата на личността. Георги Стоев разгледа и приноса на 
французина за развитието на философията на правото. 
Логическият похват на reductio ad absurdum (довеждането 
до абсурд), не само блестящо е използван от Бастиа, но 
може би и днес си остава най-добрият начин да обориш 
всекиго, който провежда или иска да провежда политика, 

задушаваща и потъпкваща свободата. 
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Гледната точка на Георги Стоев за „непреходното” 

в творчеството на Фредерик Бастиа можете да 
чуете на http://ime.bg/Stoeff.MP3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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