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На 5 май 2018 г. се навършват 200 години от рождението на Карл Маркс – немски 
икономист и философ, автор на фундаменталния труд „Капиталът“, мислител на второто 
хилядолетие, патрон на нашия университет от 1953 г. до 1990 г.  

Трудовете на Маркс оказват огромно въздействие върху икономическата мисъл през XIX и 
XX вeк. В календара на Американската социологическа асоциация той е сред най-знаменитите 
последователи на Адам Смит, а според британското списание „Икономист“ книгите, които днес 
имат в заглавието си името на Карл Маркс, са между 5 и 10 пъти повече от тези, които имат в 
заглавието си името на Адам Смит. Глобалната книжарница Amazon.com предлага около 8000 
заглавия с неговото име.  

Маркс и сега е преподаван в големите университети в цял свят, а идеите му са в основата на 
политическата икономия в развитите страни, както и на множество списания, конференции, 
международни икономически организации.  

По повод 200 години от рождението на Карл Маркс УНСС и катедра „Политическа 
икономия“ организират кръгла маса, по време на която да се осмислят различните етапи в 
развитието на икономическите идеи на Маркс, тяхната роля в съвременното общество, мястото 
им в политикономическите обяснения на днешния свят, както и да се дискутира доколко те могат 
да се използват в анализите за бъдещето на капитализма.  

На първото заседание на кръглата маса ще бъдат представени основни доклади, свързани с 
икономическите и философските идеи на Маркс в тяхната съвременна интерпретация и 
възможностите за обяснение на днешните икономически, политически и социални проблеми в 
контекста на развитието и бъдещето на капитализма, които да зададат теми, въпроси и 
предизвикателства за дискусия, в която Ви каним да участвате. 

Ако желаете, можете да подготвите и свое изложение в рамките на 7 минути. 



 

 

 

 Моля да заявите Вашето участие по електронен път до 10 май 2018 г. на 
адрес: political.economy@abv.bg  

 

Научният форум си поставя следните основни тематични задачи: 

 

 Да дискутира проблемите на историята, философията и съвременното развитие на политическата 
икономия в контекста на теоретичните възгледи на Карл Маркс и тяхното интерпретиране днес; 

 Да потърси отговори на съвременните проблеми на икономиката, политиката и обществото и 
възможните алтернативи за бъдещето на капитализма през призмата на идеите на Маркс; 

 Да анализира нарастващия интерес към теорията на Маркс, към политическата икономия в големите 
университети в САЩ, Европа, Азия и Австралия и поставянето й в центъра на обществено-
икономическото знание; 

 Да дискутира идеите на Маркс в различните версии на политическата икономия през последните 
десетилетия – марксистка, неомарксистка, постмарксистка, радикална и др., и да потърси тяхното 
актуално звучене. 

 
 Докладите и изказванията на кръглата маса ще бъдат публикувани в сборник. 
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