IN MEMORIAM

ПРОФ. Д-Р ИК. Н. АТАНАС ЛЕОНИДОВ
(1934 -2015 г.)
На 8.12.2015 г. почина известият български учен-икономист
проф. д-р ик. н. Атанас Леонидов Георгиев, дългогодишен сътрудник
на Института за икономически изследвания при БАН и главен редактор на на сп. „Икономическа мисъл” (1993-1995 г.).
Проф. Атанас Леонидов е роден на 16.03.1934 г. в с. Голямо
Белово, Пазарджишко. Завършва специалност „народностопанско планиране“ във ВИИ „К. Маркс” през 1959 г. През юни 1968 г. успешно
защитава дисертацията си за кандидат на науките в областта на икономическата история и по-конкретно за изследването на външните
финансови задължения на България и отражението им върху икономическото й развитие в периода от 1918 до 1939 г. Получава първа
хабилитация през 1974 г., втора през 1992 г., а през 1991 г. придобива
научната степен „доктор на икономическите науки“. Специализира в
Икономическата комисия за Европа, над две години работи като старши
научен сътрудник в ИМЭМО, Москва. Автор е на две самостоятелни
монографии и на над 120 научни публикации в български и чуждестранни издания.
Цялостната научно-творческа и професионална кариера на проф.
Леонидов е свързана с работата му в Икономическия институт на
БАН, и по-конкретно със секция „Икономика на развитите капиталистически страни и критика на буржоазните икономически теории”. Научните му интереси са насочени към буржоазната политическа икономия
и развитието на икономическата теория и практика на съвременния
държавномонополистически капитализъм. Той е един от водещите
учени в областта на изследването, критическото осмисляне и интерпретацията на еволюцията на световната икономическа мисъл както
в теоретико-методологически контекст, така и в нейните приложнопрактически познавателни аспекти.
Проф. Леонидов спомага за изграждането и утвърждаването на
мрежата на изследователите на икономическата теория от всички
университети и висши образователни институции в България. С
цялостната си дейност той допринася за овладяване на постиженията
на световната икономическа мисъл и за издигане на качеството на
българската наука.
С кончината на проф. Атанас Леонидов икономическата колегия
изгуби един признат учен.

Поклон пред светлата му памет!
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