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Институт по пазарна икономика 

Проектът за нашата библиотека дойде „естест-
вено, просто наследствено”. Разполагахме с близо 
1500 издания, събирани през годините в института 
– лични книги, на приятели и съмишленици, закупе-
ни от колеги по време на командировка, подарени 
издания от сродни организации в чужбина. 

От работата ни по различни проекти с радост ус-
тановихме, че интересът към икономическото поз- 
нание сред младите хора продължава да е значите-
лен. Въпреки информационното изобилие в интер-
нет достъпът до значителна част от това познание 
все още не е свободен в глобалната мрежа. Както 
нови, така и класически теории, анализи и изследва-
ния продължават да се публикуват в книги. Книги-
те не са евтини, а пазаруването по интернет и чрез 
кредитни карти все още не е така разпространено. 
От Гутенберг насам книгата си остава най-важният 
източник на знания. 

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) се 
асоциира със защита на индивидуалната свобода, 
стремеж за реформи и коректив на икономическа-
та политика. И с разпространение на знание. От ос-
новаването си през 1993 г. той използва различни 
форми, за да разказва за икономиката като знание 
и начин на мислене: от печатните месечни публи-
кации с ограничена аудитория през 90-те години 
(Newsletter) до седмичното електронно издание 
„Преглед на стопанската политика” и сайта „Иконо-
мически знания по интернет” – И.З.И. 

И така, стъпили на здрава основа, с ясно поста-
вена цел, заедно с Българската макроикономическа 
асоциация решихме да създадем „Икономическа 
библиотека на ИПИ и БМА – място за срещи и диску-
сии”. Проектът беше финансиран от фондация „Аме-
рика за България” и се осъществи в периода 2009–
2011 г., а днес продължаваме със свои сили.

Работата ни условно може да се раздели на 
подготвителен етап (административно-техническо 
осигуряване) и ежедневна библиотечна дейност.

В началото бе оборудването на библиотеката с 
компютър, създаването на база данни; интернет и 
фейсбук страница на библиотеката. 

Специален Комитет за селекция на нови изда-
ния се грижи за постоянното попълване на библи-
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отечния фонд. Негови членове са: Светла Костади-
нова, Петър Ганев, Калин Христов, Георги Ганев и 
Лъчезар Богданов. 

Друг ценен източник за библиотечния фонд са 
даренията, които бяха направени още на официал-
ното откриване на библиотеката. Първите дарители 
бяха икономистите от ИПИ, членовете на БМА и как-
то винаги – приятели на института. 

Днес в библиотеката могат да се намерят тру-
дове на 17 нобелови лауреати по икономика; пълна-
та колекция на Liberty Fund, посветена на Просвеще-
нието; събраните съчинения на Фридрих фон Хайек, 
Лудвиг фон Мизес, Джеймс Бюкенън, Гордън Тълок, 
Дж. Стюарт Мил и други класици. 

Библиотеката разполага с 1/3 от книгите, опре-
делени като значими в класацията на сайта на „Ама-
зон” за топ 100 в областта на икономиката. 

Основната дейност на всяка библиотека е рабо-
тата с читателите. Освен стандартните процедури 
за регистрация осигурихме и онлайн търсене и за-
пазване на книги. Работното време на библиотека-
та е от 10,00 до 18,30 ч. без обедна почивка; а всяка 
първа сряда на месеца – до 19,30 ч.

От официалното откриване на 7 юни 2010 г. 
продължаваме да „обживяваме” библиотеката, за 
да бъде духовно средище, място за обмен на знание 
или просто среща. Започнахме да представяме кни-
ги и автори, да организираме лекции и дискусии. 
Запознаваме публиката не само с класически авто-
ри – Фредерик Бастиа, Фридрих фон Хайек, Гордън 
Тълок, но и обсъждаме съвременната икономическа 
обстановка у нас и по света. Сред гост-лекторите ни 
са: проф. Валери Димитров, Румен Аврамов, Красен 
Станчев, Георги Ангелов, Георги Стоев, Лъчезар Бог- 
данов, проф. д-р Светослав Масларов, Калин Мано-
лов, Искра Ангелова, Петър Ганев, Кен Скуланд, Ло-
рънс Рийд. Често след представянето на даден ав-
тор и неговото творчество участниците в събитието 
или се абонират за библиотеката, или пък, ако са 
вече читатели, заемат книги от представения автор. 

Движението е друга наша отличителна черта. 
Извън библиотеката организирахме изнесени лек-
ции на Лари Рийд – „Седем принципа за целесъобраз-
на обществена политика”; на Кен Скуланд – „Свобод-
ни пазари – етика и ползи”; честванията на Лудвиг 
фон Мизес и Милтън Фридман. През 2012 г. включих-
ме в репертоара си и прожекции на документални 
филми. Представихме два филма на режисьора Юлий 
Стоянов – „Срещи с Иречек” и „България: база данни”. 

Стремежът ни е чрез разнообразни прояви, 
теми, книги и лектори приятелите и читателите на 
библиотеката да намират „своите”. 

Популяризирането на библиотеката е наша ос-
новна грижа. Списваме бюлетин, който качваме на 
сайта ѝ и изпращаме до всички читатели и гости 
(сега 420 души). Използваме групата във фейсбук, 
за да информираме за новите заглавия, да изпра-
щаме покани за мероприятия, да споделяме сним-
ки от събитията, записи на лекциите и дискусиите, 

интересни факти (сега над 970 приятели). Новости-
те представяме и в седмичния „Преглед на стопан-
ската политика” (сега над 6000 читатели). Печатна 
информация за библиотеката присъства на всички 
изяви на ИПИ (пресконференции, студентски се-
минари и лекции, обучения на други организации). 
Телевизия Bulgaria on Air засне в Икономическата 
библиотека кратки филмчета от рубриката „5 мину-
ти книги”, които качи в YouTube. Постоянно обно-
вяваме интернет страницата, като качваме новите 
книги, бюлетина на библиотеката, поканите за съ-
битията, кратък материал със снимки след събити-
ето. Надяваме се съвсем скоро страницата ни да има 
и английски вариант.

Кои са нашите читатели? Студенти с интереси 
към класическите автори и новозакупените учеб-
ници по макроикономика, иконометрия и финан-
си. Предприемачи, търсещи повече информация от 
утвърдените имена в мениджмънта, често и хора с 
различни специалности. Живата обратна връзка и 
профилът на нашия читател ни ориентират с какви 
книги трябва да попълваме фонда, за да поддържа-
ме баланса в библиотеката. 

Ние не сме професионални библиотекари. Ка-
тегоризацията и описването на книжния ни фонд 
са далеч от научните изисквания. Бързахме да под-
редим книгите, за да отворим врати. Подаряваме 
своето време, но получаваме удоволствие. Една ки-
тайска поговорка гласи: „Книгата е градина, която 
носиш в джоба си”. 

Ние се постарахме да засадим и да се грижим за 
една малка градина в центъра на забързана София.

За тези, които обожават статистиката
Икономическата библиотека,  

септември 2012 г.: 
- 5300 книжни единици, от които 
  270 са дарение
- 422 потребители
- 20 събития, проведени в библиотеката.

Ключови думи: икономически библиотеки, Институт по 
пазарна икономика, специални библиотеки
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