ОТЗИВИ

ИЗМЕРЕНИЯТА НА УСПЕХА*
Пристъпването към реализиране на ново периодично издание обикновено
се приема с повишен интерес, а понякога и с известен скептицизъм – ще успеят ли
основателите му да изпълнят най-често твърде амбициозните програмни
обещания; ще има ли изданието шансове за дълголетие.
Още в началото Библиотека “Стопански свят” разсея съмненията и
подсили очакванията. В шест книги годишно тя излиза без прекъсване вече
десет години и навлезе в единадесетата. Може би “дълголетие” засега ще
бъде пресилена квалификация, но многолетието е реалност.
Библиотеката е единствена в страната по икономически профил, но това е
едно от нейните предимства. Още със създаването си тя се ориентирана към
бързо излизане напред, заемане и поддържане на престижни позиции в
периодичния икономически печат и убедително внасяне на свой елемент в него,
като са приети високи критерии и не се допуска принизяването им.
Още в първите години в “Стопански свят” се проявява стремеж към
обхващане на повече аспекти на икономическата наука и стопанската
практика. При това авторите на Библиотеката винаги са били встрани от
самоцелни теоретични настроения и безплодно доктринерство. Тя не налага
тематични ограничения в рамките на икономическата проблематика.
Очевидно поддържането на тематично разнообразие е основна линия в
стратегията на редакционната колегия. Трудно е да се обхване целият
спектър
от
заглавия.
Публикувани
са
изследвания
(макрои
микроикономически) по въпроси на счетоводството, финансите и банковото
дело, устойчивото развитие, управлението, моделирането, маркетинга и др.
Значително място е отделено на проблеми на фирмата и особено на малките
и средните предприятия, на международните икономически отношения, вкл.
на международния маркетинг. В подкрепа на това, че наистина диапазонът на
публикациите в тематично отношение е широк, ще посочим някои от
заглавията: “Счетоводството по българските земи” (проф. д-р ик.н. Д.
Спасов); “Фирмената интернационализация” (проф. д-р ик. н. Ат. Дамянов);
“Ценностни измерения на фирмения живот” (д-р К. Личева); “Технологичен
трансфер” (Т. Георгиева).
На страниците на “Стопански свят” дебютират с по-големи разработки
много млади научни работници (доц. д-р Тодор Кръстевич – “Ценови
решения”; д-р Йордан Василев – “Макроикономически аспекти на малкия и
средния бизнес в България” и др.).
Бихме недооценили публикациите, ако не посочим проявената в тях
висока култура на научния анализ и солидната обоснованост на
обобщенията. В много случаи изследването не се затваря в кръга на
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частнонаучния проблем, а привлича идеи от близки научни области, което не
нарушава органичността на съчинението.
Възгледите, защитавани в отпечатаните монографии, не са изложени в
застинала, неподвижна схема, не са отделени с непроницаема стена от
стопанската практика. Те отразяват динамиката на реалните икономически
процеси. Лесно може да се установи, че в тези процеси се търсят
тенденциите, контурите на развитието, перспективата.
В някои разработки положителното впечатление отчасти се нарушава от това,
че е допуснато използването на по-стари, вече неактуални данни, а в редки случаи
се среща и едно структурно несъвършенство – прекалена обособеност на отделни
части в съчинението и отсъствие на по-плътна логическа връзка между тях.
Първостепенно значение в акцентите в икономическата философия на
Библиотеката се придава на създаването на условия за проявяване на
“естествения динамизъм” на стопанските процеси. На следващо място се
набляга на преодоляване и смекчаване на противоречията в икономическото
развитие и апробирането на мерки и средства за повишаване ефективността
на националната икономика, за засилване темпа на структурните промени.
Нова тематична линия става анализирането на достойнствата на “отворения
пазар” и свободната конкуренция като естествени регулатори на развитието
на обществото не само в стопански, но и в социално-политически план.
Ще се отдалечим значително от критериите за една обективна оценка
обаче, ако затворим приноса на “Стопански свят” изключително в сферата на
научната дейност в Стопанската академия. Книгите на Библиотеката се
разпространяват и намират прием в цялата страна –в научните среди (в
научните институции и ВУЗ), в библиотеки и в стопанската практика. Нещо
повече: ако се прегледа дългият списък на публикациите (65 книги), ще се
установи, че немалко от тях са на автори извън Стопанската академия, някои
от които са и членове на редакционния съвет на Библиотеката. Това е
безспорен показател за широко признаване на достойнствата на “Стопански
свят”.
Полиграфическото оформление е издържано в по-строг стил. Печатът е
чист, ясен, отговаря на съвременните изисквания. Несъмнено за навременното излизане на книгите допринася собственото издателство на Стопанската
академия, в чиято полиграфична база те се печатат.
Ценността на научния капитал, натрупан от Библиотека “Стопански
свят” за едно десетилетие, е очевидна. Този капитал внася нещо свое в
знанията и методологията на изследване, подсказва идеи, напомня за един
продуктивен стил на мислене.
Мирослав Минев
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