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КЕН СКУЛАНД ПРЕДСТАВИ КНИГАТА СИ 

„ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ДЖОНАТАН ГЪЛИБЪЛ:  

ЕДНА ОДИСЕЯ В СВЕТА НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР" 
 

 

Усмихнат, артистичен, обаятелен, завладяващ, 
харизматичен, увлекателен лектор, ентусиаст, който 
желае във всяко едно кътче на Земята да поникне цветето 
на свободата – това е Кен Скуланд. 

Пред българската публика Кен Скуланд разказа или по-
точно представи един моноспектакъл за „раждането”, 
растежа и превъплъщенията на „Приключенията на 
Гълибъл”. 

 

 

Книгата излиза през 1987 г. Това са „направени като за възрастни, но много по-
хубаво” радиокоментари, които Кен Скуланд прави през 80-те години по 
различни икономически и социални въпроси. Забавно, с чувство за хумор, Кен 
поднася на радиослушателите малки истории от живота, които коментира от 
позициите на човек, защитаващ свободния пазар. „Приятелите ми дадоха идеите 
да публикувам тези свои „икономически уроци”, споделя Кен. Въпросът е КАК? 

 

 

 

„Харесвам „Малкият принц”, защото е учудващо как 
основните философски въпроси са поднесени по толкова 
поетичен начин. Джонатан Суифт ме привлича с неговата 
сатира и реалистичната пародия. Заимствах от тях 
фабулата и в известна степен „лекотата” на стила в 
написването на „Приключенията на Гълибъл” – разказва 
ен Скуланд. 
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За кратко време „Гълибъл” обикаля земното кълбо. 
Неговото околосветско пътешествие става възможно 
благодарение на труда на десетки преводачи, 
редактори и художници, които „приспособяват” 
приключенията на г-н Гълибъл към традициите и 
нравите на съответната страна, за да станат неговите 
послания по-ясни и разбираеми. 

Днес Гълибъл говори на 44 езици и Кен Скуланд се 
надява, че в разговорите си с неговия герой хората ще 
поумнеят и проумеят философията на свободата. 

 

Само в България книгата има три издания. Първата публикация е във в. „Седем”. 
След това Българското общество за икономическа свобода я отпечатва, а към 
третото издание – на МаК – са добавени и коментари. 

Кен беше приятно изненадан, че сред гостите в Икономическата библиотека 
беше и авторът на предговора към неговата книга – Лъчезар Богданов, както и 
преводачите на неговата книга на македонски език – Павлина Петрова и 
Йорданка Ганчева. 

 

 

С раздаване на автографи и снимка за 
спомен завърши една приятна вечер в 
Икономическата 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. 
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