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В броя:

За държавата,
свободата и ...бунта
на масите

Нови книги

За фотоконкурса
„ЧетенеТо е...”

„Минало, настояще, бъдеще” – Оноре Домие, 1834 г.
Карикатура на Оноре Домие, изобразяваща крал Луи Филип, последният монарх, управлявал
Франция. След неговата абдикация Народното събрание провъзгласява Втората република.
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ЗА ДЪРЖАВАТА, СВОБОДАТА И ... БУНТА НА МАСИТЕ
В една държава, която се управлява с разум, бедността и нищетата са срамни.
А в държава, която се управлява без разум, богатството и почестите са срамни.
Конфуций

Що е то държава? Защо възниква? Каква е ролята й днес? Колко свободна е личността в масовото
общество? Каква е ролята на личността и на масите в историята? Въпросите са много. Предмет са
на много науки – философия, политология, социология, културна антропология, социална
психология и т.н. Отговорите?
Някои от отговорите са в творбите на авторите, които ви предлагаме.

Започваме, естествено, с класиката.
Държавата е фикция, чрез която всеки иска да живее за сметка на всички останали.
Клод Фредерик Бастиа

Държавата
Фредерик Бастиа
В сборника са включени пет от най‐известните му произведения:
„Държавата”, „Законът”, „Собственост и закон”, „Това, което се вижда, и
това, което не се вижда”, „Петиция от производителите на свещи”.
Идеите на Бастиа са видими в теориите на такива видни икономисти като
Лудвиг фон Мизес, Джеймс Бюкенан и Вилфредо Парето. Френският
либерален икономист е предвестник на австрийската икономическа школа,
нейният бард.
Трудовете на Фредерик Бастиа на английски език ‐ http://library.ime.bg/authors/frederic‐bastiat/

Nation, State, and Economy: Contributions to the Politics and History of Our Time
Ludwig von Mises
Nation, State, and Economy, published less than a year after Austria’s defeat in
World War I, examines and compares prewar and postwar economic conditions
and explicates Mises’s theory that each country’s prosperity supports rather than
undercuts the prosperity of other countries. Mises’s humanitarian
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recommendations in this book, born from a classical liberal perspective, provide a
striking example of how supposedly “hardnosed” economic theory, based on the
reality of experience, is in fact far more supportive of human flourishing than
seemingly more “idealistic” but actually impractical social theories. Specifically,
Mises warned of the consequences of the punitive terms of the Treaty of
Versailles by victors more interested in punishing their defeated enemies than in
building a Europe that would be able to meet the challenges of the future. With
the benefit of hindsight we see how different European and world history might
have been.
Трудовете на Мизес на английски и на български език.

Liberty and the State
Charles K. Rowley
This is part of a four‐volume set, an annual series dedicated to the work of John
Locke. This volume deals with liberty and the state. The others cover rent seeking;
classical liberalism, public choice and constitutional democracy; and property
rights as a guarantor of liberty.
От същия автор ‐ Democracy and Public Choice и Economic Contractions in the
United States: A Failure of Government

The Man Versus the State: With Six Essays on Government, Society, and
Freedom
Herbert Spencer
Spencer develops various specific disastrous ramifications of the wholesale
substitution of the principle of compulsory cooperation—the statist principle—
for the individualist principle of voluntary cooperation. His theme is that "there is
in society . . . that beautiful self‐adjusting principle which will keep all its
elements in equilibrium. . . . The attempt to regulate all the actions of a
community by legislation will entail little else but misery and compulsion."
Както и The Principles of Ethics
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За ролята на масите
Може би появата на масите в по‐голяма степен, отколкото прогресът на историята,
растежът на икономиката и раждането на нови нации се явява показател на агонята на
старите цивилизации и за завръщането на безредието, което предхожда развитието на нови
цивилизации.
Серж Московичи

Ерата на тълпите: Исторически трактат по психология на масите
Серж Московичи
В своята монография френският социален психолог подробно разглежда
и анализира психологическите теории на Гюстав льо Бон, Габриел Тард,
Зигмунд Фройд и други известни психолози.
Социалният феномен на масата, разтварянето на индивида в нея,
поведението на вожда – това са основните въпроси в психологията на
тълпите и авторът умело ги илюстрира с примери за
взаимоотношенията между тълпите и техните лидери: Цезар,
Робеспиер, Наполеон, Ленин, Мусолини, Сталин, Хитлер, Мао, Тито,
Шарл дьо Гол и други.

Бунтът на масите
Хосе Ортега‐и‐Гасет
„Налице е явление, което за добро или зло, е от първостепенно
значение в съвременния обществен живот.Това е възкачването на
масите на трона на социалното могъщество. И тъй като масите по
дефиниция нито трябва, нито могат да направляват собственото си
съществуване, а още по‐малко да ръководят обществото, това
означава, че днес Европа изживява най‐тежката криза, която може да
сполети народи, нации, култури. В история това се е случвало
неведнъж. Образът на тази криза и последиците от нея са познати.
Известно е и името й. Нарича се бунтът на масите.”
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Свобода – свободно общество

Toward Liberty: The Idea That Is Changing the World
David Boaz
The book includes such luminaries as Milton Friedman, Peter Bauer, William A.
Niskanen, Julian Simon, Carolyn Weaver, George Gilder, Karl Popper, Justice
Antonin Scalia, Richard Epstein, Vaclav Klaus, Alan Greenspan, Paul Craig
Roberts, Charlotte Twight, Rep. Dick Armey, and P.J. O’Rourke.
These articles span a variety of important issues, including the fall of communism
and apartheid, globalization, school choice, Social Security privatization,
technology, and personal freedom. They show the power of ideas to change the
world around us – especially the idea of liberty.

On Ordered Liberty: A Treatise on the Free Society
Samuel Gregg
“On Ordered Liberty” goes beyond the liberal and conservative divide, asking its
readers to think about the proper ends of human choice and actions in a free
society. Beginning with the insights of Alexis de Tocqueville and some natural
law sources, author Samuel Gregg suggests that integral law must be
distinguished from most contemporary visions of freedom. This requires, he
believes, a complete repudiation of utilitarian ideas as incompatable with
human nature and further analysis of the basic but often neglected‐question:
what is man?
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България и преходът

Плячкосването на държавата. България 1989‐1997
Preying on the State: The Transformation of Bulgaria after 1989
Венелин Й. Ганев
"Чест прави на автора, че е видял сериозността на проблема с
държавата още през 1997 г.: сред първите, които го забелязаха по
света – и почти никой у нас. У нас тогава активните граждани
трошаха прозорците на Народното събрание; изобщо цялото внимание
беше приковано в политическото, но политическо – разбрано като не‐
социализъм, като демократизация (или обратно – като борба за
реакционен реванш). „Ние да оправим демокрацията, тя държавата
сама ще се оправи“ – това бе преобладаващата нагласа и на
активистите, и на аналитиците на прехода." ‐ Деян Кюранов
Преходът е сред най‐противоречивите периоди в нашата история. ...По думите на автора
този период е периодът на раздържавяване на България. Това, което отличава изследването
на Ганев, е последователно проведеният научен подход, през чиято призма са разгледани
събитията в страната ни в периода 1989‐1997.
Трансформацията на посткомунистическата държавност у нас е обект на научното
изследване на д‐р Венелин Й. Ганев, който е съумял да създаде първия в света научен анализ на
прехода в България – приложим не само към нашата страна, но също така важен принос за
научното (не)разбиране на преходите в световен мащаб.
...книгата е посрещната с академични адмирации от специалистите във водещи американски
университети. В редица рецензии е подчертано, че пред международната научна общност е
представена изцяло нова дефиниция на феномена, валидна не просто за България, а и за
научното осмисляне на преходите като цяло…

Преходът
Румен Аврамов, Венцислав Антонов
В изданието са включени публикации за „икономиката на прехода” в
България през периода 1991‐1994 г. Редакторите Румен Аврамов и
Венцислав Антонов са подбрали разработки на свои колеги в
областта на фискалната политика, иконометрията, финасовата
политика, селското стопанство и други.
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Анатомия на прехода: Стопанската политика на България от 1989
до 2004
ИПИ
„Замисълът е: от осмислянето на настоящето, на реформите през
2003 г. да се върнем към началото – 1989 г. (а понякога и към по‐ранни
феномени), за да проследим изминатия път към сегашното
състояние. Направили сме опит да оценим и политиката, и
основанията, на които се е правил един или друг избор. За да улесним
размисъла за бъдещето, направихме и преглед на представянето на
България в един от най‐популярните и добре разработени индекси на
стопанската свобода.” – Красен Станчев

НОВИ КНИГИ
A Republic ‐ If We Can Keep It
Lawrence W. Reed, Burton W. Folsom Jr.
Economics as it taught today is relate with fallacies. So is History. Combine the
two into Economic History and you frequently get a witch’s brew of mumbo
jumbo.
The authors recognize that both economics and history must be about much
more than numbers. That’s why many of the offerings here focus on the
interesting contributions of people who changed the course of events. One of
the essential points we hope readers of this anthology will come away with is
the critical importance of specific individuals in shaping the course of the
amorphous collective known as “society”.

Философия на свободата
Томас Джеферсън
Тази книга представя философските тези на Томас Джеферсън –
държавник, ерудит, полиглот, учен, архтект, изобретател и крупна
фигура от епохата на Просвещението. Основните теми, които
авторът дискутира, са свободата на личността, деспотичните
системи и практики, които я застрашават, и начините и средствата,
с които хората разполагат, за да я защитят. Включените тук
цитати изграждат цялостна философска система, чиято единствена
цел е да предпази обществото и неговите свободи от
посегателствата на властта, елитите и тираните.
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What the Dog Saw And Other Adventures
Malcolm Gladwell
Covering everything from criminology to ketchup, job interviews to dog
training, What the Dog Saw explores how the most ordinary subjects can
illuminate the most extraordinary things about our world.
“Good writing does not succeed or fail on the strength of its ability to
persuade,” Gladwell explains in his preface. “It succeeds or fails on the
strength of its ability to engage you, to make you think, to give you a glimpse
into someone’s else head – even if in the end you conclude that someone
else’s head is not a place you’d like to be.”

Изключителните
Малкълм Гладуел
С „Изключителните” Гладуел за пореден път се доказва в жанра,
създаден от него – книги, които хвърлят светлина върху тайните
механизми зад обичайните явления. Дарбата му да забелязва
интригуваащи мистерии, да увлича читателя в техните лабиринти,
а после да отправя своите послания в добре структурирана и лека за
четене проза, и тук е блестящо разгърната. – The Economist

ФОТОКОНКУРС „ЧетенеТо

е ...”

Напомняме ви, че до 1 октомври 2013 г. можете да изпратите снимки, за да участвате в нашия
конкурс. Няма ограничения във възрастта, жанра и броя на снимките.
На фейсбук страницата ни ще видите някои от творбите, които получихме и ще се информирате
кога, къде и кои ще получат награди ☺
„Четенето е... знание, вдъхновение, намалява стреса и повдига настроението ни...!” според
една от участничките в конкурса.
Доказват го и снимките, които получаваме. Ето и някои от тях:
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Всичко, което трябва да направите, за да се абонирате
или да дарите!

Благодарим ви!
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