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среща-разговор с Елена Маринова
за книгата на Едуард Глейзър „Триумф на града”

Къде? – Икономическата библиотека – бул. „Патриарх Евтимий” 22, етаж 3
Кога? – На 26 април (четвъртък) 2012, в 18.30 часа
„Триумф на града” – ода на урбанизацията
Градовете по целия свят се славят като мръсни, бедни, нездравословни, страдащи от
престъпност, скъп живот, замърсени...Но дали е точно така?
В книгата си „Триумф на града” Едуард Глейзър – професор по икономика в Харвард,
развенчава този мит и доказва, че градовете всъщност са най-здравословните, найзелените и най-богатите (в културно и икономическо отношение) места за живеене.
Градският живот ни прави и по-щастливи. Според него градските центрове са „найвеликото изобретение” на човешкия вид.
Авторът пътува през историята и по земното кълбо, за да разбули скрития вътрешен
механизъм на градовете, чрез който те са съумели да разкрият най-добрите качества на човечеството.
Своята теза Глейзър илюстрира със съвременни картини от Ню Йорк и Бомбай, с пътуване към антична
Атина и Вавилон.
Чрез невероятни репортажи, задълбочени анализи и убедителни аргументи, Едуард Глейзър представя
вдъхновяващи доказателства за значимостта и великолепието на града.
Едуард Лудвиг „Ед” Глейзър е професор по икономика в Харвард.
Бакалавърската си степен по икономика получава в Принстън, а докторската - в
Чикагския университет.
Освен преподавател по икономика Глейзър е и директор на Центъра за държавно и
местно управление „Таубман”, директор на института „Рапапорт”, редактор на
Quarterly Journal of Economics. Обвързаността на Глейзър с Чикаго и Харвард го
превръщат в своебразен мост между Чикагската и Кембриджската икономически
школи.
Дисертацията му, посветена на икономиката на града, е високо оценена от редица
изтъкнати икономисти. Според Джордж Акерлоф (носител на Нобелова награда за
икономика, 2001) Глейзър е гений, а Гари Бекер (носител на Нобелова награда за икономика, 1992)
споделя, че преди него „теренът на икономиката на града бил изсъхнал, тъй като нямало нов, свеж
поглед към градовете”.
Своята страст към градовете Ед Глезйр наследява от своя баща, известен архитект, а към икономиката
– от своята майка, счетоводител по професия.
„Триумф на града” е действително ода за урбанизацията, плод на мащабна изследователска работа за
градовете по света и безкрайна любов към проблема.
Ето как Стивън Левит, съавтор на Freakonomics и Superfreakonomics, представя книгата:
„Едуард Глейзър e един от най-изтъкнатите икономисти в света, а „Триумф на града” е
шедьовър. Свързвайки с лекота икономика и история, той обяснява защо градовете са
най-великото изобретение на „нашия вид”. Тази прекрасно написана книга изяснява как
градовете не само са оцелявали, но и процъфтявали, дори и когато съвременните
технологии видимо са омаловажили значението на нашето физическо местоположение.”

Елена Маринова ще постави ударение върху множествеността на книгата:
мултипликатор на взаимодействието между идеите, предприемачество и
възможности, регулации, митове за екологията на града.
Елена е икономист, с магистърска степен по финанси от Стопанската академия
"Д.А. Ценов" в Свищов. Вече повече от девет години тя работи като финансов
анализатор за ЦИЕ.
Елена е работила и като икономист в ИПИ. Но ако „работила” е в минало време,
то тя е - и се надяваме, че винаги ще остане - верен приятел на института.

Местата са ограничени. Моля да потвърдите присъствието си до 25 април 2012 г. (сряда),
на e-mail: binka@ime.bg

