„БИБЛИОТЕКА НА ПРЕДПРИЕМАЧА” –
НОВА СЕКЦИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКАТА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА

На 16 ноември 2011 г. Икономическата библиотека на ИПИ и БМА гостоприемно отвори
вратите си за една своя по-малка посестрима „Библиотеката на предприемача”.

Идеята за тази библиотека е на амбициозни и интелигентни млади хора, обединени в
„Асоциация на българските лидери и предприемачи” (ABLE), основана през август 2011 г. от
випускници на програмата „Младите лидери на България“, финансирана от фондация „Америка
за България”.
Основните движещи сили за осъществяването на добрите намерения на ABLE са Демир
Тончев, Ани Никова, Преслав Митранов и Рамадан Таиров – енергични младежи, със
завидно постоянство и упоритост.

На откриването присъстваха: Иванка Цанкова – програмен директор”Образование и
библиотеки”, фондация „Америка за България”; Кен Московиц - съветникът по обществените
въпроси към посолството на САЩ у нас, членове на ABLE, Иво Христов – млад и успял
предприемач, приятели и - разбира се – целият екип на Института за пазарна икономика.

Защо се създаде тази библиотека?
Защото всички в младата асоциация виждат своето призвание във
възпитаването,
поощряването
и
разпространяването
на
предприемаческия дух и начин на мислене в България.
„Библиотеката на предприемача“ е първата стъпка на ABLE към
осъществяването на тази основна задача.
Библиотеката си поставя няколко цели:
- да събере на едно място съвременни книги в областта на
предприемачеството, личностното усъвършенстване, развитието на
управленски умения и други;
- да организира лекции и дискусии, с които допълнително да
насърчава предприемаческите идеи сред младите хора.

Всички пожелаха „На добър час!” на
„Библиотеката на предприемача”.
Пожелаваме им го и ние.
Пожелаваме им и в най-скоро време
етажерката да отеснее за заглавията, с
които нашите приятели започнаха
просветителската си дейност.
Пожелаваме им читателите им да бъдат
повече от книгите, които поставиха на
лавиците, защото всеки един читател
има достъп до цялата разнообразна
колекция
на
Икономическата
библиотека.

Пожелаваме им попътен вятър!
Както е прието от веки веков –
началото трябва да се полее.
Традицията бе спазена!
Не предоставяме снимков материал,
не защото би бил компрометиращ, а
защото Николай Михайлов, на
когото благодарим от сърце за
изпратените снимки, с които илюстрираме събитието, бързаше за кино. Е, пред седмото
изкуство и боговете мълчат!
Накрая малко полезна информация.
Книгите на „посестримата” ни ще бъдат въведени на страницата на Икономическата
библиотека до края на следващата седмица.
За да бъдете информирани за книгите, с които обогатяваме постоянно фонда си и за
събитията, които ежемесечно организираме, посещавайте ни на интернет страницата ни
и във фейсбук страницата!

