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Вземете си книга! 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ 

 

Alexander Hamilton  
 

by Ron Chernow (2007) 

http://library.ime.bg/alexander-
hamilton/ 
 
Велики хора по света има много, но 
едва ли често ще ви се случи да 
прочетете историята на:  

 емигрант от Карибите, който пристига на 16-годишна 
възраст сам в американските колонии, подпомогнат 
финансово от свои попечители;  

 записва се в университета;  
 две години след това става войник; 
 участва в десетки битки срещу англичаните; 
 командва сформираната от него национална армия по 

време на квази-войната с Франция; 
 превръща се в най-близкия сътрудник на Джордж 

Вашингтон; 
 става основен организатор и инициатор на 

Конституционния конвент, където се подписва 
Конституцията на САЩ; 

 помага активно за създаването на първата банка в Ню 
Йорк; 

 инициатор е на създаването на национална банка на 
САЩ;  

 създава първия федерален бюджет; 
 назначен е за първия финансов министър на САЩ в 

първото правителство, оглавявано от Джордж 
Вашингтон; 

 създава митниците; 
 написва сам първия доклад за търговската политика 

на САЩ; 
 написва сам първия доклад за промишлеността; 
 командва три батальона в решаващата битка при 

Йорктаун 
.... и накрая печално е застрелян в дуел на честта от 
действащия вицепрезидент на САЩ Аарон Бър. 

 

Това е Александър Хамилтън,  

един от най–противоречивите бащи-
основатели на САЩ, самоук, много 
амбициозен, задълбочен и изключително 
честолюбив поради миналото си. Той е 
основен автор на Federalists Papers – 85 
есета, които защитават философията на 
Конституцията на САЩ по време на 
нейното обсъждане, без които едва ли тя 
щеше да бъде ратифицирана от Ню Йорк, 
което е било ключово за нейната съдба. 

Биографията на Александър Хамилтън разкрива личните му 
стремежи, идеи и цели, като в същото време дава достатъчно 
информация за обстоятелствата, които провокират действията 
му и правят лесно разбирането за политиката по онова време. 

Въпреки противоречивия му образ в историческите книги, 
Хамилтън с право краси десетдоларовата банкнота и това едва 
ли скоро ще се промени, както и оценката за един изпълнен с 
предизвикателства живот, изживян пълноценно. 

 

 
Вече има много книги, които се 
опитват да обяснят какво всъщност се 
случи през 2008. Това, с което Too 
Big to Fail се различава от останалите 
опити да се опишат събитията на 
Уолстриийт е, че книгата проследява 
ден по ден основните действия, които 
разкриват опитите на все по-
затъващите инвестиционни фирми.  
Според автора Андрю Соркин, книгата 

е хронология на провала, която трябва да ни служи за 
изводи за бъдещето. Драмата от 2008 показва, че 
регулаторите – Полсън, Бернанке и Гайтнър – допринасят 
за бъркотията със серия от непоследователни решения. 
Като предлагат спасениe на Bear Sterns, „спасявят” Freddie 
Mac и Fannie Mae, но оставят Leman Brothers да 
банкрутира, а по-късно спасяват AIG. Регулаторите 
объркват и без това стресираните инвестиционни фирми 
на Уолстрийт и изумяват наблюдателите. Неясни за 
публиката остават причините за спасяването на едни и 
оставянето на други да фалират.  
Драмата Too Big to Fail дава конкретни подробности за 
това какво си мисли Дик Фулд, главен изпълнителен 
директор на Leman Brothers, търсейки инвеститор, който 
да спаси фирмата. Ще научите на какво се надява Хенри 
Полсън, финансов министър, предлагайки спасителния си 
план и как за един уикенд се решават въпроси за 
милиарди. 

 

 
Ще разберете поведението на Тимъти Гайтнър, президент на 
Federal Reserve Bank of New York, под чиято юрисдикция се 
развива действието. В драмата присъстват, разбира се, и Кен 
Люис - главен изпълнителен директор на Bank of America, 
който за малко да спаси Leman Brothers и корейците, които 
проявяват интерес да инвестират във фирмата, но се отказват 
в последния момент. В поредицата от решения на проблема 
Leman Brothers авторът проследява и опцията с Barclays’s, 
липсата на комуникация и разбирателство между 
американската и британска администрация, което е сред 
причините за провала на този опит за спасение с капитали от 
Острова. 
Драмата няма да е завършена, ако липсва Уорън Бъфет, който 
неколкократно е разглеждан като спасител от ужасените и 
притиснати инвестиционни банки.  
 

Видео с автора: 
http://www.telegraph.co.uk/finance/financevideo/6515685/Andre
w-Ross-Sorkin-on-his-new-book-Too-Big-to-Fail.html 
 
 
 
Cайт на автора  
http://www.andrewrosssorkin.com/ 

 



 

НОВИ КНИГИ 
 

Human Action: A Treatise on 
Economics, Volume 1-4 

Ludwig von Mises  

Liberty Fund, Inc. 2007 

Адам Смит: въведение 

Имън Бътлър  

Институт за радикален капитализъм „Атлас”, 
2010 

The Federalist Papers 

Alexander Hamilton, James Madison, 
John Jay 

A Signet Classic, New York, 2003  

Too Big to Fail: The Inside Story of How Wall 
Street and Washington Fought to Save the 
Financial System - and Themselves  

Andrew Ross Sorkin 

Penguin Group, USA, 2009 

Panderer to Power: The Untold Story of 
How Alan Greenspan Enriched Wall 
Street and Left a Legacy of Recession  

Frederick J. Sheehan 

McGraw-Hill Book Company, 2010 

Terrorizing Ourselves  

Benjamin H. Friedman, Christopher A. Preble, Jim 
Harper  

Cato Institute, 2010 

 

Изключително сме благодарни на всички, дарили книги до момента. 

Всички нови книги можете да видите тук: http://library.ime.bg/books/new/ 
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РАБОТНО ВРЕМЕ 

10.00 - 18.00 ч. понеделник до петък 

За Ваше удобство библиотеката ще работи с удължено работно време всяка първа сряда от месеца - до 19.30 часа. 

 

КОНТАКТИ 

Институт за пазарна икономика 

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/ 
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асоциация и се осъществява с подкрепата на Фондация Америка за България. 

 

 
 


