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Вземете си книга
ФИЛОСОФСКИ СТАРТ НА ГОДИНАТА
Робърт Нозик (1938-2002) e американски политически философ; професор в Харвардския университет.
Завършва Колумбийския университет в Ню Йорк (бакалавър по изкуства, 1959 г.), Принстън (доктор по
философия, 1963 г.) и Оксфорд по програма Фулбрайт (програма за обмен на студенти, учени,
преподаватели, специалисти с изключителни постижения в своята научна област). Нозик е сред
водещите фигури в областта на политическата теория, етиката и философията като цяло, най-известен
със защитата си на либертарианската философия, чийто най-прословут представител става с
политологичното си философско изследване "Анархия, държава и утопия" (1974 г.), което печели
престижната литературна награда National Book Award. Останалата му работа включва теория на
решенията и епистемологията.

„Анархия, държава и утопия” (1974)
Книгата е философско проучване на въпроси, възникващи, когато се разглеждат
индивидуалните права и държавата. Първата част, посветена на естественото състояние,
оправдава минималната държава. Втората част, твърди, че не може да бъде оправдана
по-обхватна държава. Срещу твърдението, че такава държава е оправдана, за да се
постигне или създаде разпределителна справедливост между гражданите си, Нозик
развива теорията на справедливостта (теорията за правомощията), която не изисква
никаква по-обхватна държава и критикува всички теории за разпределителната
справедливост. Критикува равенството, завистта, работническия контрол и марксистките
теории за експлоатацията. В третата част на своята книга Нозик се обръща към теорията
на утопията и твърди, че онова, което може да бъде спасено от нея, е само структурата
на минималната държава.
“Индивидите имат права и има неща, които никое лице или група не може да им стори
(без да наруши правата им). Те са права толкова сериозни и достигат толкова далеч, че
повдигат въпроса какво могат да правят държавата и нейните служители, ако изобщо
могат да правят нещо. Колко място оставят индивидуалните права за държавата?”
„Пълният принцип на разпределителната справедливост би гласял просто, че едно
разпределение е справедливо, ако при него всеки има право на това, което притежава.”
„…държавата не може да използва своя апарат за принуда с цел да взема от едни
граждани, за да подпомага други, или за да забранява на хората дейности в името на
собственото им добро и защита.”
„Данъчно облагане на доходите от труд е на едно ниво с принудителен труд. Отнемането на резултатите от труда на някого
е равностойно на отнемане на часове време от него и ръководство да извършва различни дейности.”
„Не съществува централно разпределение, лице или група, упълномощена да контролира всички ресурси и решаваща
съвместно кому колко да отпусне. Каквото и да получава всеки, той го получава от другите, които му го дават в замяна на
нещо или като дар. В едно свободно общество различните ресурси са контролирани от различни лица и от доброволните им
действия и размени помежду им възникват нови притежания.”
„Доколкото може да се определи въз основа на обективните критерии за добро (доколкото такива съществуват), за всеки
съществува широк ред твърде различни начини на живот, които са еднакво най-добри; никой не е обективно по-добър от
всеки друг. И не съществува една общност, обективно най-добра за живеене от гледна точка на всеки избран набор от
семейството набори начини на живот, които не са обективно по-низши.”
„Не е ли минималната държава, рамката за утопията, един вдъхновяващ възглед?
Минималната държава ни третира като ненакърними индивиди, които другите не могат да използват по определени начини
като средства, оръдия, инструменти или ресурси; тя ни третира като личности, имащи индивидуални права и произтичащото
от това достойнство. Като ни третира с уважение, уважавайки индивидуалните ни права, тя ни позволява – индивидуално
или с когото изберем – да избираме живота си и да реализираме доколкото можем целите си и своята концепция за себе си,
с помощта на доброволното сътрудничество с други индивиди, радващи се на същото достойнство. Как би дръзнала някоя
държава или група индивиди да направи повече? Или по-малко?”
„Не може да бъде оправдана никоя държава, по-обхватна от минималната.”
Ако тези цитати са Ви вдъхновили, вземете си „Анархия, държава и утопия” на Робърт Нозик от нашата библиотека:
http://library.ime.bg/anarhiya-dyrjava-i-utopiya/

СЪБИТИЯ

„ИКОНОМИЧЕСКО ЧУДО И КРИЗА: ЕСТОНИЯ И ИРЛАНДИЯ”

Лекцията на Георги Ангелов на 26 януари беше първото събитие в календара от прояви, които
Икономическата библиотека ще организира през 2011 г. Известен със „слабостта” си към
„икономическите чудеса” Естония и Ирландия, Ангелов приведе аргументи и исторически
факти, с които красноречиво обоснова тезата си. Засегнат бе и въпросът дали България може
да се превърне в „балканско икономическо чудо” и как това би могло да стане. С реформи –
кратък и ясен беше отговорът на лектора.
Цялата лекция е достъпна тук http://ime.bg/2601Joro_Angelov_lekciq.mp3, а въпросите и
отговорите тук http://ime.bg/2601Joro_Angelov_questions.mp3
Георги Ангелов е старши икономист в институт “Отворено общество”, заместник-председател
на управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация и член на
Американската икономическа асоциация. Основните му интереси са свързани с данъчна
политика, реформи и икономическо развитие.
Носител е на специална награда "Гражданска позиция, провокираща дебат" на ФРГИ и е
отличен с награда от Наградния фонд „Георги Василев” за принос към свободата на духа, 2008
г. Добре познат е от изяви в медиите, създател е на Блога за икономика – www.ikonomika.org

НОВИ КНИГИ

Why Iceland?: How One of the World's
Smallest Countries Became the
Meltdown's Biggest Casualty
Ásgeir Jónsson
McGraw-Hill, 2009

Why Iceland? provides the who, what,
where, and when of Iceland's demise,
serving as a fascinating read and providing the understanding
necessary for forecasting when and where the aftershocks
will shake up markets in other parts of the world.

The Birth of Plenty: How the Prosperity of
the Modern World was Created
William J. Bernstein
McGraw-Hill, 2004

“The Birth of Plenty is meant to be an economic
history of the world. A tall order, for sure. But it
delivers. Bernstein’s basic premise is that
healthy institutions promote prosperity.
http://library.ime.bg/the-birth-of-plenty/

http://library.ime.bg/why-iceland/
This Time is Different: Eight Centuries of
Financial Folly
Carmen M. Reinhart and Kenneth Rogoff
Princeton University Press, 2009

Why The West Rules – For Now: The Patterns
of History and What They Reveal About the
Future
Ian Morris
Profile Books, 2010

The four most dangerous words in finance are
'this time is different.' Thanks to this
masterpiece by Carmen Reinhart at the
University of Maryland and Kenneth Rogoff of Harvard, no
one can doubt this again. The authors have put an immense
amount of work into collecting the data financial institutions
needed if they were to have any chance of making
quantitative risk management work.

Deeply researched and brilliantly argued, Why the
West Rules—for Now spans fifty thousand years of
history and offers fresh insights on nearly every page. The book
brings together the latest findings across disciplines—from ancient
history to neuroscience—not only to explain why the West came
to rule the world but also to predict what the future will bring in
the next hundred years.

http://library.ime.bg/this-time-is-different/

http://library.ime.bg/why-the-west-rules-for-now/

The House of Morgan: An American
Banking Dynasty and the Rise of Modern
Finance
Ron Chernow
Grove Press, 2010

Chernow vividly portrays the influence that
the Morgan banks have had on the history of
the Western economy since the late 18th century. The epic
story of the development of the American industrial
experience is inextricably related to the history of the Morgan
banks.
http://library.ime.bg/the-house-of-morgan/

The Principia: Mathematical
Natural Philosophy
Isaak Newton
Snowball Publishing, 2010

Principles

of

Newton summarized his discoveries in terrestrial
and celestial mechanics in his Philosophiae
naturalis principia mathematica [mathematical
principles of natural philosophy] (1687), one of the greatest
milestones in the history of science.
http://library.ime.bg/the-principia/

Финансово развитие и икономически
растеж (пътят на България: 1991-2006)
Стати Статев
УНСС, 2009

В настоящата разработка се изследва
взаимовръзката
между
икономическия
растеж и развитието на банковата система в България по
логиката на производствената функция с добавено
финансово развитие. Идентифицирани са основните
трансмисионни механизми между двата сектора и са
направени прогнози за бъдещото въздействие и принос
върху икономическия растеж от страна на основните му
реални фактори и на финансовото развитие.

The War of the World: History's Age of Hatred
Niall Ferguson
Penguin Books, 2007

The War of the World, published in 2006, had been
ten years in the making and is a comprehensive
analysis of the savagery of the 20th century.
Ferguson shows how a combination of economic
volatility, decaying empires, psychopathic dictators, and
racially/ethnically motivated (and institutionalized) violence
resulted in the wars, and the genocides of what he calls "History's
Age of Hatred".
http://library.ime.bg/the-war-of-the-world-1/

http://library.ime.bg/finansovo-razvitie-i-ikonomicheskirastej-pytyat-na-bylgariya-1991-2006-1/

РАБОТНО ВРЕМЕ
10.00 - 18.00 ч. понеделник до петък
Всяка първа сряда от месеца работим с удължено работно
време - до 19.30 часа.

КОНТАКТИ
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/

Библиотеката е съвместна инициатива на Института за пазарна икономика и Българската макроикономическа
асоциация и се осъществява с подкрепата на Фондация Америка за България.

