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КНИГАТА, ЧЕТЕНЕТО И ЗНАНИЕТО 

СВОБОДА ЗА ЗНАНИЕТО И ЗНАНИЕ ЗА СВОБОДАТА 

интервю с Питър Менцел1 

 

- Здравей! Радвам се, че отново се виждаме в България и че беше 

любезен да отговориш на въпроси за нашия бюлетин. Ти знаеш 

много добре български, справяш се чудесно. Поздравления! Първият 

ми въпрос към теб е, защо в българския език имаме една дума за 

свобода, а в английския са две – liberty и freedom? 

Питър: Добър ден! Не говоря добре български, но благодаря за 

комплиментите! Почти всяка дума на английски има варианти – 

един от латински и един от немски език. Liberty идва от латинския 

(libertas), а freedom e с германски корен. На английски и двете думи, 

малко или повече, са взаимнозаменяеми. На практика се използват 

по един и същ начин. В някои случаи може да се използват за 

различни нюанси – например при писателите, за да се пресъздаде 

опрелена атмосфера. В известен смисъл, freedom може да се използва, за да се изрази свободата в 

метафизически смисъл. Пример са изразите „Freedom from sin” (Освободени от греха) и “Freedom 

from fear” (Cвобода от страх). Liberty пък често се използва за специфични разновидности на 

свободата. Например, когато говорим за политическа или икономическа свобода. Като цяло 

говорим за лингвистични тънкости. Ако трябва да съм честен, двата термина могат да се 

разглеждат като взаимнозаменяеми.  

Въпрос: Организацията, в която работиш – Liberty fund, e избрала за свое лого най-древния 

символ на свободата още от времето на шумерите – амаги. Каква, според теб, е връзката между 

знанието и свободата? Как може да определим кое е първо – свободата за знанието или знанието 

за свободата? 

Питър: Амаги е много интересен символ. Това е най-

античната дума за свобода. Г-н Пиер Гудрич, създателят на 

Liberty Fund, я избира за символ на организацията. Важен е 

фактът, че Liberty Fund има много солидна издателска 

дейност. Създавайки Liberty fund, Пиер Гудрич вярва, че един от най-добрите начини за защита 

на личната свобода е съхранението ѝ като интелектуален продукт. За да се осигури такава 

защита, смята той, е най-добре да се проучват и обсъждат идеите за свобода. Това е и причината 

нашата организацията да развива както издателска дейност, така и да организира конференции 

                                                             
1 Питър Менцел споделя своите мисли не в качеството си на официален представител на Liberty Fund Inc. и 
споделеното от него не отразява непременно позицията на фондацията. 
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с различна тематика, но винаги с фокус върху свободата. Мисията на Liberty Fund се основава и 

на вярата, че съществува много силна връзка между това да мислиш и това да си свободен.  

Въпрос: Как се включват културните различия в общото понятие „икономическа свобода“? 

Питър: Мисля, че идеята за понятието „икономическата 

свобода“ може да бъде открита във всяка една отделна 

култура, особено що се отнася до идеята на частната 

собственост. Тя е въплътена в основата на всяка една 

концепция за икономическа свобода. Тъй като идеята е 

заложена в природата на всеки човешки индивид, тя може 

да бъде изразена по различен начин в отделните 

географски места и епохи. Смятам, че в зависимост от 

политическата ситуация икономическата свобода може да 

бъде подтискана или насърчавана. Едно от основните предизвикателства пред хората, които 

вярват и желаят своята свобода, била тя икономическа, политическа, лична или друга, е в коя 

част от своята култура могат да намерят елементите на свободата. С особена сила това важи за 

икономическата свобода. Понякога това изобщо не е лесна задача, но съм на мнение, че 

свободата може да бъде открита във всяка една култура.  

- Благодаря както за интервюто, така и за помощта, която ни оказа. Благодарение на помощта ти 

Икономическата библиотека притежава над 400 книги, издадени от Liberty Fund, с цел 

популяризиране на знанието, което, само по себе си, може да ни направи свободни.  

 

 

 

Какво обединява 10 000 пчели, историята на Турция, 

реставрацията на архитектурен паметник и 

класическата музика?  

Питър Менцел е старши научен сътрудник във фондация 
Liberty Fund от 2008 г. Преди да се присъедини към 
фондацията, основана от Пиер Гудрич, Менцел е професор 
по история в Държавния университет в Ута (1995-2008), 
където води курсове по съвременна западна цивилизация; 
въведение в ислямската цивилизация, балканска история; 
история на Централна и Източна Европа; съвременна 
история на Близкия изток; национализъм.  

Роден е в Ню Йорк, но скоро семейството му се премества 
да живее в една ферма в Кънектикът, а малкият Питър 

трябва да се грижи за 50 пиленца. „Работа във фермата беше трудна и времеемка, но аз я 
харесвах” – споделя Менцел.  
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Друго занимание в детските му години, поради семейната среда, е четенето на Библията. Той и 
до днес обича да препрочита вечната книга. Независимо, че не принадлежи към никоя църква, 
Менцел продължава да се интересува от въпросите на религията.  

Питър винаги е обичал и историята. В университета във Вашингтон решава да се посвети на 
преподаването. Магистратура и доцентура Менцел защитава във Вашингтон. Дисертацията му е 
посветена на Отоманската империя и работническото движение. Доста място е отделено и на 
България.  

Менцел е експерт по история на Турция. Но ако попитате него, той ще ви отвърне, че все още се 
опитва да бъде специалист в тази област. Тъй като университетът в Ута не „проявява” 
специален интерес към турската история, то Менцел „разширява” профила си, обхващайки 
историята и съвременността на Балканите и Югоизточна Европа.  

В кабинета на Питър има лавица с дължина 12 фута, препълнена с книги. На компютъра си 
пуска любимата класическа музика – Бетовен, Малер... 

Докато живее в Кеш Вели Менцел е и горд собственик на къща, построена през 1916 г. Защо е 
избрал толкова стара  постройка? „Обожавам архитектурата и реставрирането” – отговаря 
Минцел. Сега Питър живее в малка ферма в окръг Медисън, но страстта към архитектурата не 
го е напуснала. 

Питър е и запален пчелар, един от основателите на пчеларското дружество в Кеш Вели, който и 
днес продължава да се занимава с това „хоби”. Той споделя, че всеки ден научава по нещо ново 
за пчеларството.  

Освен пчеларстовото Менцел обича ските и разходките из природата.  

Менцел говори немски, турски, сръбски и хърватски. Разбира френски – езика, който основно 
ползва за дисертацията си. Отскоро учи български и има изключителен напредък. Специално си 
закупи клавиатура с българска подредба, за да общува с българските си приятели на родния им 
език.  

 

НОВИ КНИГИ 
The Impossible State: North Korea, Past and Future  

Victor Cha 

The Bodley Head, 2012 

“A powerful portrait of one of the world’s most troubled and troublesome countries [and] 

a fascinating, behind-the-scenes account of recent American foreign policy by a leading 

official. . . . A must-read combination for anybody interested in Korea, east Asia, or global 

security more generally.” (Gideon Rose, Editor, Foreign Affairs) 

“The Impossible State is provocative, frightening, and never more relevant than today as an untested new 

leader takes charge of the world’s most unpredictable nuclear power.” (Andrea Mitchell, NBC News Chief 

Foreign Affairs Correspondent ) 

http://library.ime.bg/the-impossible-state/ 

http://library.ime.bg/the-impossible-state/
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Политология 

Георги Янков 

Университетско издателство „Стопанство”, 2001 

В университетската традиция съществуват различни учебници по 
политология. В предлаганото издание се прави анализ на такива 
фундаментални категории, като: власт, политика, демокрация, 
управителски екип, конституция, политическа система, парламентаризъм, 
изпълнителна власт, политически партии, групи за натиск, лобизъм, 

политическа култура. Направени са институционален и функционален анализ на политиката. 

Всичко това е разгледано на фона на сравнителен анализ на политическите системи и 
политиката главно в страните на Европа. 

Стремежът на авторите е да представят съвременното равнище на политологията по 
разгледаните въпроси в един обективен и строго научен дух, без да се поддават на идеологически 
внушения. 
http://library.ime.bg/politologiya-1/ 

The Economist 

Първият брой излиза през септември 1843 г. и е издаден от шотландския 
бизнесмен и политик Джеймс Уилсън. Заради своята глобална тематика и 
ориентация списанието се възприема повече като международно, а не като 
английско издание. 

Сред основните теми, разработвани в списанието, са: политика и 
международни отношения, икономически и финансови новини, наука и 
култура.  

Обикновено във всеки брой 25 страници се посвещават на политиката, обособени в раздели за 
Великобритания, Европа, Близкия изток и Африка, Азия, САЩ и Америка. Други 4 страници са 
заети от детайлни финансови и икономически новини и показатели от цял свят, които се 
ползват с голям авторитет в деловите среди. 

Всеки понеделник на разположение при нас е последният брой на списанието.  

Възползвайте се, тъй като не всичко от печатното издание ще намерите в електорнния му 
вариант! 

 

Икономическата библиотека – представяне в бюлетина на ББИА 

В октомврийския брой на бюлетина на Българската библиотечно-информационна асоциация е 

отделено място за представянето на Икономическата библиотека. Статията е достъпна тук. 

 

 

http://library.ime.bg/politologiya-1/
http://library.ime.bg/var/issues/monthly/Pages-from-BBIA_online_5_2012-2_43-44.pdf
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Всичко, което трябва да направите, за да се абонирате 

или подновите абонамента си! 

 

 

Очакваме ви! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.ime.bg/pages/dues/

