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НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА
„ПАЗАРИ, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТ“
Иван Русев

Икономически университет – Варна

На 25 и 26 септември 2020 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведе научна конференция на тема „Пазари, общес
тво, власт“. Съорганизатори на форума са Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) и Историческият факултет при ВТУ.
Темата на конференцията акцентира върху връзката между пазарите, общес
твото и властта. Един от основните проблеми в стопанския живот е отношението
между пазарите и различните нива на властта. От една страна, държавата/властта може и е в състояние да създаде благоприятни условия за процъфтяването
на пазарите, но от друга страна, държавата/властта често пречи на свободния
обмен. Фокусирането на изследователските усилия към този широк проблем
би могло да осветли основните тенденции в стопанското минало на България и
Балканите и да обясни успехите и неуспехите в него, да очертае причините за
невинаги успешното догонване на по-развитите икономики и общества.
Конференцията е отворена за участие на историци, икономисти, юристи, социолози и др. учени от страната и чужбина.
Докладите от конференцията, доразвити като научни статии, ще бъдат предложени за отпечатване в том V на „Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания“. Изданието е реферирано и индексирано в авторитетни
международни бази данни (ERIH Plus, RePEc, CEEOL, Google Scholar).
Допълнителна информация може да се намери на сайта на Центъра за стопанско-исторически изследвания: https://csii.bg/
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