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Либертарианството
Класически и съвременни есета от Лао Дзъ до Милтън Фридман
Дейвид Боаз
Абагар, 2012
Книгата излиза през 1997 г., а през 2012 г. е преведена и на български
език. В нея Дейвид Боаз е събрал някои от най-добрите
либертариански трудове, писани някога. Това е първата цялостна
антология на либертарианската мисъл - от Библията и Лао-Дзъ до
Милтън Фридман и Ричард Епщейн - събрана в един том.
Шейсет и осемте подбрани есета са истински интелектуален
празник. Колекцията е четиво, достойно за библиотеката на всеки либертарианец.
Според Дейвид Боаз „издаването на тази книга ще помогне на България да се доближи до
либертарианските идеали за мир, просперитет и свобода”.
От същия автор в библиотеката:
The Libertarian Reader
Classic and Contemporary Writings from Lao Tzu to Milton Friedman
The Free Press, 1997
In The Libertarian Reader, David Boaz has gathered the writers and works
that represent the building blocks of libertarianism. These individuals have
spoken out for the basic freedoms that have made possible the flowering of
spiritual, moral, and economic life. For all independent thinkers, this
unique sourcebook will stand as a classic reference for years to come, and
a reminder that libertarianism is one of our oldest and most venerable
American traditions.

Toward Liberty: The Idea That Is Changing the World
Cato Institute, 2012
Edited by Cato Executive Vice President David Boaz, Toward Liberty looks
at the political philosophy that is sweeping the world. More and more
countries are opting for free trade and free markets, and the rule of law. In
this collection, scholars and politicians address the fall of communism and
apartheid, globalization, school choice, Social Security privatization,
technology and personal freedom.

The Politics of Freedom
Taking on the Left, the Right, and Threats to Our Liberties
Cato Institute, 2008
Is it any wonder that Americans have become so dissatisfied with
government today? Politicians have given us soaring federal spending,
rampant violations of our constitutional rights, a futile war in Iraq,
corruption, incompetence, and a growing nanny state. Now one of the
leading libertarian critics of big government raises the flag of freedom.
David Boaz takes on both liberals and conservatives who seek to impose
their own partisan agendas on the whole country... For the millions of
Americans who don't fit the red-blue divide, who are fiscally conservative
and socially liberal, who reject big-government conservatism and nannystate liberalism, this book points the way to a new politics of freedom.

Либертарианството: въведение
Издателска къща „МаК”, 2004
Либертарианството означава: колкото се може повече свобода,
колкото е необходимо държава. Много хора живеят според този
възглед; малцина са достатъчно смели, за да го изповядват като
политическа програма. Тази книга възражда надеждата, че
общество, основано на принципите на свободата и доброволното
съжителство, не е утопия, а възможна и желана алтернатива.

Всичко, което трябва да направите, за да се
абонирате или да дарите!

Благодарим ви!

