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Вземете си книга
СЪБИТИЯ
„ЗАЩО НОНКОНФОРМИСТКИТЕ ИДЕИ НА АЙН РАНД СА
АКТУАЛНИ
ДНЕС, ТУК И СЕГА? "
представяне на идеите, философията и книгите на
Айн Ранд
от Искра Ангелова и Калин Манолов
Интересът към философското и литературно наследство на Айн
Ранд събра в Икономическата библиотека близо 40 души в
петъчната вечер на 25 март 2011 г.
Искра Ангелова запозна публиката с биографията, творческите
успехи и философските идеи на пристигналата в САЩ Алиса Розенбаум, станала известна по света с името Айн Ранд. Искра
разказа любопитната история за произхода на творческия псевдоним. „...който заимства от марката на пишещата си машина
Ремингтон-Ранд”. С много плам и жар, подобаващ на една актриса, но и на една запленена от философските идеи на Ранд
жена, Искра обобщи: „Романите на Ранд надмогват философската догматика и реторика и се издигат до прекрасни
произведения на изкуството – повествованието ù е ангажиращо, изкусно, населено от убедително изградени образи и
нагнетено със силни и страстни конфликти.” Текстът на Искра Ангелова можете да прочете тук.

Калин Манолов допълни разказа на Искра. Философските
идеи бяха в центъра на неговата беседа. Неговите препратки
и позовавания бяха най-вече от сборника с лекции,
озаглавен „Философията: кому е нужна” - последната книга
на Ранд, която излезе на българския книжен пазар
(Издателска къща МаК, естествено).
Калин се опита да извлече квинтесенцията на философията
на Ранд, представяйки я, по подобие на десетте Божи
заповеди, в няколко „Рандови” постулата.
Последвалата дискусия беше най-добрият знак, че идеите на
Айн Ранд имат днес, тек и сега благодатна почва.
Вечерта, посветена на философията и литературата на Айн
Ранд, завърши с трейлъра на екранизацията на „Атлас
изправи рамене”.
Разговорът-представяне на Айн Ранд можете да чуете тук.
А нейните книги ви очакват в нашата-ваша Икономическа
библиотека.

„Бори се с искрящата увереност и абсолютно справедливото
познание, че Житейският Морал зависи от теб и твоя е
битката за всяко постижение, всяка ценност, всяко величие,
всяко добро, всяка радост, която някога е съществувала на
света. Ти ще спечелиш, когато си готов да произнесеш тези
думи:Кълна се в живота ми и в любовта ми към него, че
никога няма да живея заради друг, и никога няма да моля
някой да живее заради мен.“

Айн Ранд

ЖЕНИТЕ, ИКОНОМИКАТА, ПОЛИТИКАТА, ЛИТЕРАТУРАТА И...

Мартенският брой на информационния бюлетин е посветен на жените в литературата, философията, икономиката,
политиката и дипломацията. Лекцията, която организирахме, също бе посветена на нежния пол в лицето на една силна
жена – философ и литератор.
Иска ни се да ви представим и още няколко имена, чиито книги можете да намерите в Икономическата библиотека,
достойни за рубриката Women Authors on Liberty, каквато съществува на интернет страницата на Liberty Fund.
Нека да започнем от България!

д-р Антонина Желязкова е директор на Международния център за малцинствата и
културните взаимодействия (ИМИР). Завършила е специалност източни езици в СУ "Св.
Климент Охридски", специализирала е история на балканските страни, защитава дисертация
за история на "Етнорелигиозните промени в някои западнобалкански провинции на Османската
империя през XV-XVIII век". Специализирала в Института за изследване на Изтока в Москва и
Ленинград. През 1987 година публично се противопоставя на т. нар. възродителен процес.
Съучредител на Русенския комитет и Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в
България. Един от учредителите на Комитета за национално помирение в края на 1989. До
1991 г. работи в Института по балканистика към БАН. От 1990 до 1993 г. е експерт по
етнически и религиозни проблеми на президента Желю Желев.
През 2007 г. Наградният фонд „Георги Василев” за принос към свободата на духа удостои с
награда Антонина Желязкова „за цялостната й работа, за това, че в продължение на две десетилетия е един от редките
за България примери за честна и цивилизована позиция по проблемите на отношенията между културните общности в
България и на Балканите, и по-специално за разработването и прилагането на методиката и издаването на
поредицата „Спешна антропология” - исторически запис на напреженията на Балканите от последните десет-петнадесет
години.”

Албанският национален въпрос и
Балканите
Международен център за малцинствата и
културните взаимодействия (ИМИР), 2001

Албански перспективи
Международен център за малцинствата и
културните взаимодействия (ИМИР), 2003

Мониторинг на процеса на присъединяване на България към Европейския съюз – издания 2001, 2002, 2003
Ирина Бокова - български политик и
дипломат. Тя е бивш заместник-министър
(1996) и министър (1996-1997) на външните
работи от БСП в правителството на Жан
Виденов, бивш посланик във Франция и
Монако. От 2209 г. е Генерален секретар на
ЮНЕСКО.

Павлина
Попова
секретар
на
президента по външна политика; един от
авторите и координатор по изготвянето на
единственото по рода си изследване
“Мониторинг на подготовката на България
за присъединяването й към ЕС” (2001 г.,
2002 г., 2003 г.).

Алисън Улф е британски икономист, директор на отдел „Политика в обществените услуги и управление”
в Кралския колеж в Лондон, член на Съвета за международни образователни стандарти по счетоводство.
Улф проучва взаимодействието между образователните институции и пазара на труда. Тя има научни
интереси в проучванията на изпълненията (академична област, занимаваща се с начина, по който
отделния човек изпълнява дейности от различните аспекти на всекидневието), математическото
образование, преквалификацията, висшето образование и заетостта в сектора на здравеопазването.
Някои от нейните публикации: „Усъвършенстване на професионалните умения на работното място”,
„Последващо образование”, „Има ли значение образованието: Митове за образование и икономически растеж”, „Сближаване
"и" разграничаване в европейско образование и обучение” .
В библиотеката можете да намерите „An Adult Approach to Further Education: How to Reverse the Destruction of Adult and
Vocational Education”.

Шарлоте Туайт – професор по икономика в Boise State University, сътрудник в Center on Peace and
Liberty at The Independent Institute. Автор е на книгите Dependent on D.C.: The Rise of Federal Control
Over the Lives of Ordinary Americans and America’s Emerging Fascist Economy и е съавтор на Arms, Politics
and the Economy: Historical and Contemporary Perspectives and American Health Care: Government, Market
Processes, and the Public Interest.
В Dependent on D. C.: The Rise of Federal Control over the Lives of Ordinary Americans проф. Туайт
повдига сериозни въпроси, свързани с бъдещето на свободата в Америка. Тя разкрива тактиката и
стратегията на федералните власти за налагане на все по-голям контрол върху живота на американците.

Джийн Къркпатрик (1926-2006)
Американски държавен деец, професор в Джорджтаунския университет. Автор на девет
книги по политология.
Джийн Къркпатрик е считана за „живата легенда” на световната политика. Това е
първата жена в историята на Америка, която заема високопоставена длъжност в
американската администрация, постоянен представител на САЩ в ООН (1981-1985),
член на Президентски консултативния съвет по въпросите на външно-разузнавателната
дейност (1985—1990).
За първи път определението „желязната лейди” се използва именно за нея, а не за британския министър-председател
Маргарет Тачър.
Удостоена е с президентския Медал на свободата – една от двете най-високи награди в САЩ, която се присъжда на хора
„със съществен принос към обществения и културен живот на САЩ и на света”.

Dictatorships and Double Standards: Rationalism and Reason in Politics
http://library.ime.bg/dictatorships-and-double-standards/

The Reagan Phenomenon and Other Speeches on Foreign Policy
http://library.ime.bg/the-reagan-phenomenon-and-other-speeches-on-foreign-policy/

Хана Аренд е родена през 1906 г. в Хановер в семейството на немски евреи; умира през 1975 г. в Ню
Йорк. Следва философия, теология и класически езици в Марбург при Хайдегер, в Хайделберг при Ясперс
и във Фрайбург при Хусерл. През 1941 г. емигрира в САЩ.
През 1951 г. излиза класическият й труд „Произходът на тоталитаризма” (немско издание Елементи и
произход на тоталитарното господство, 1955). В него Аренд разкрива механизмите на действие на
тоталитарното управление, поставяйки под общ знаменател фашизма и комунизма. Тя определя
тоталитарното господство като форма на управление, недопускаща свободна инициатива в която и да било
сфера на живота.
През 1961 г. Аренд е наблюдател на списание "The New Yorker" на процеса в Ерусалим срещу нацисткия
престъпник Адолф Айхман. Издава кореспонденциите си по-късно в предизвикалата силен дебат книга „Айхман в
Ерусалим”.
„Човешката ситуация” (немско издание - Vita activa или за дейния живот) излиза през 1958 г. Единодушно се определя като
фундаменталното философско изследване на Аренд. Докато работи над този труд, в писмо до Карл Ясперс, тя споделя:
"Толкова късно, едва в последните години, започнах наистина да обичам света... От благодарност искам да нарека книгата
си за политическите теории "Amor mundi" .
НОВИ КНИГИ
The Great Equations: Breakthroughs
in Science from Pythagoras to
Heisenberg
Robert P. Crease
W. W. Norton & Company, 2009
“Wry, probing, philosophically inclined,
this book takes readers on a tour through
ten great equations – ten of the most
important victories in our long struggle to
understand the world we live in.”
Charles C. Mann
http://library.ime.bg/the-greatequations/

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

Назад към капитализма... за да избегнем
кризите
Паскал Сален
Сиела софт енд паблишинг АД, 2011
„Тази книга не си поставя задачата да
предостави преразказ на случилото се по
време на кризата 2007-2009 г. Напротив,
целта ни тук е да използваме тези събития,
за да предоставим един по-широк анализ на
икономическите и финансови кризи и за да
докажем, че съществуват точни теоретични
инструменти позволяващи разбирането им в днешния свят.
Освен доскорошните икономически събития бихме желали да
подбудим читателя да изостави обичайните предразсъдъци и
неприсъщи анализи, в частност тези, които се вписват в
кейнсианската традиция.”
http://library.ime.bg/nazad-kym-kapitalizma-za-da-izbegnemkrizite-1/
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.

