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

http://library.ime.bg/ 
 
 

„АСЕН ХРИСТОФОРОВ – ИКОНОМИСТ, ПИСАТЕЛ, ПРЕВОДАЧ" 
 

ЛЕКТОР – РУМЕН АВРАМОВ 
 
 

На 15 април 2011 г., гост-лектор на Икономическата 
библиотека бе Румен Аврамов - автор на редица 
изследвания, между които: Стопанският XX век на 
България (2001); тритомника Комуналният капитализъм. Из 
българското стопанско минало (2007); Пари и 
де/стабилизация в България, 1948-1989 (2008). Съставител 
и редактор е на петтомната архивна поредица Българска 
народна банка. Сборник документи, 1879-1990 (1999-
2009), на „Капитализмът в България” – икономически 
текстове и лични спомени на Стоян Бочев, както и на 
тритомното издание с икономически и литературни 
текстове на Асен Христофоров. 
 

Разказът за „двуизмерния талант” на Асен Христофоров бе и 
историята на поредните бурни и преломни времена в 
българската история -  събитията през 30-те и 40-те години 
на ХХ век. 

„Настоящият тритомник събира двете лица на Христофоров. 
Включено е всичко съществено от икономическото му 
творчество, но – донякъде необичайно за подобно издание 
– и фрагмент от литературното (неговият първи и неговият 
последен автобиографичен опус). Съставителството бе 
подчинено на убеждението, че писателят и икономистът са 
вътрешно свързани и допълващи се, а не спорещи и 
конкуриращи се помежду си...”  

„...в последния том на изданието за първи път са 
обнародвани немалък брой архивни материали, свързани с 
живота на А. Христофоров. Част от тях са от фонда, 
образуван в Централния държавен архив (ЦДА), след като 
през 1988 г. съпругата му Люба Христофорова депозира там 
личните му книжа. 

Значителен обем от поместеното произхожда от досието на 
Христофоров в Държавна сигурност (ДС). То съдържа ключ 
за разбиране на неговата творческа метаморфоза, която 
превръща случая в морален и етичен казус, далеч по-богат 
и интересен от житието на който и да било „праволинеен“ 
академичен икономист.”   



 2
 

„...За завършения икономист Асен Христофоров щеше да 
продължи да се пише в напълно предвидимия академичен 
регистър, ако през 1947 г. неговият собствен жизнен цикъл 
не бе достигнал рязка повратна точка. Обстоятелствата, при 
които това се случва, и техните последици образуват 
морален казус, излизащ от рамките на обичайната, спокойна 
интелектуална траектория...” 

„...След  1944 г. животът на Асен Христофоров достига рязка 
повратна точка. „Случаят Христофоров“ е колкото типичен за 
мнозина негови съвременници, толкова и особен. Обичайното 
е в програмирания сблъсък на мислещия  „инакошколуван“ 
човек с проявите на една неразумна и нетърпяща чужди идеи 
система” – отбеляза Румен Аврамов. 

„мисля, че ... Христофоров си остава един изразено (но не в 
доктринерския смисъл) либерален икономист. Той е такъв, 
когато прави теория, но и когато транслира знанието. Тук е 
мястото да се подчертае колко качествен е критичният 
прочит на теорията и историята в неговите лекционни и 
обзорни курсове. Благодарение на дидактичните му умения 
те и днес спокойно могат да бъдат използвани в 
икономическото образование. Стига само да има кой да ги 
наложи и вкара в оборот, отказвайки се от така характерното 
феодално и себично закрепостяване на студентите към своя 
учебник...” 
 

 

      

Представянето на „двуизмерния талант” на Асен Христофоров можете да чуете тук. 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

 


