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ви кани на представянето на книгата:

„ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ДЖОНАТАН ГЪЛИБЪЛ: ЕДНА ОДИСЕЯ В СВЕТА НА
СВОБОДНИЯ ПАЗАР"
Гост – Кен Скуланд, автор на „Приключенията на Гълибъл”
Къде? – Икономическата библиотека – бул. „Патриарх Евтимий” 22, ет. 3
Кога? – На 15 юни (сряда) 2011, в 18.00 часа
„За мен е голяма чест да бъда публикуван в България. През
годините, в които преподавам в Хавайския Тихоокеански
университет, се запознах с няколко чудесни български студенти.
Всички те бяха дружелюбни и възпитани, прилежни и направо
брилянтни, като показваха особена възприемчивост към идеите на
свободата. Познавайки тях, аз изпитах желание някога да посетя
България повече, отколкото което и да било друго място. Чувствах,
че техните семейства, техните приятели и тяхната родина трябва
да са също така привлекателни и искрени.” – пише Кен Скуланд в
предговора към първото българското издание на „Приключенията
на Гълибъл”.
„Приключенията на Джонатан Гълибъл” е издадена на английски език през
1987 г. Книгата разказва сатиричната история на младеж, претърпял
корабокрушение, който се озовава на непознат остров с необичайни нрави и
политическо устройство. Привидно демократичната система е компрометирана
от абсолютното незачитане на личностите и господството на административния
произвол. Джонатан преживява поредица от премеждия, които представят
духовито и на моменти остро саркастично житейските и икономическите
абсурди при едно държавно устройство, което не зачита индивида, неговия
живот и неговата собственост в името на "обществените идеали и ценности".

Книгата бързо се превръща в световен бестселър. Преиздавана е седем пъти на
английски език и до момента е преведена на 48 езика. Книгата е наградена
двукратно с медала "Джордж Вашингтон".
Освен чрез писаното слово на езици от всички континенти, книгата намира своите
превъплъщения в киното, театъра, анимацията и интернет. Подробности можете
да намерите на http://www.jonathangullible.com/jonathan-gullible

На какво се дължи интересът към тази „малка” по обем, но голяма по съдържание
книга?
"Книгата представя основните икономически принципи по много прост и
интелигентен начин. Това е едно полезно четиво, написано с много
въображение." – Милтън Фридмън, носител на Нобелова награда за икономика
през 1976
"Чудесна книга, която представя идеите на свободния пазар достъпно за младите
хора!" – Карл Хес, автор на “Капитализъм за деца”

На български език книгата има две издания. Първото е през
2003 г. и е дело на Българското общество за индивидуална
свобода, а второто – през 2009 г., издателство „МаК”.

Авторът на „Приключенията на Гълибъл” Кен Скуланд е преподавател по
икономика и политология в Хавайския тихоокеански университет в Алоа. Преди
да се отдаде на преподавателска дейност Скуланд работи като икономист в
Комисията по международна търговия на САЩ и в Министерството на
търговията. Повече за него и Джонатан Гълибъл можете да научите
на http://jonathangullible.com/
„Аз съм уверен, че желанието да се живее свободно е универсално. Винаги и навсякъде, във
всички епохи и във всички части на света позитивните личности се борят да живеят без вериги.
За съжаление, планетата все още е обитавана и от наплашени хора, които приемат да бъдат
управлявани с насилие, а също и такива, които използват страха, за да удовлетворяват
жаждата си за власт над другите. Битката между позитивнитe и негативнитe сили е открита,
брутална и трагична. През повечето време тази борба се води потайно и коварно, но не помалко драматично.
Съществува изкушението да поведеш борбата за свобода с юмруци, гръм и трясък. Но това само
ще предизвика срещу теб отговор с юмруци, гръм и трясък. Не, най-доброто оръжие срещу
абсурда е насмешката. Възможността да хвърлиш присмехулната насмешка в лицето на тирана
– това е едно от най-великите човешки умения, с които ни е дарил Бог. И затова нека го
използваме и да се забавляваме!” – Кен Скуланд, предговор към първото издание
Кен Скуланд ще ни гостува заедно с дъщеря си Кенли Скуланд. Интервю на Малая Цимерман с
двамата Скуланд за усилията, които полагат за разпространяване на икономическите знания по
света можете да чуете тук.

Местата са ограничени. Моля да потвърдите присъствието си до 13 юни 2011 (понеделник),
на e-mail: binka@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.

