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„АСЕН ХРИСТОФОРОВ – ИКОНОМИСТ, ПИСАТЕЛ, ПРЕВОДАЧ" 

 
Лектор – Румен Аврамов 

 
 
Къде? – Икономическата библиотека – бул. „Патриарх Евтимий” 22, ет. 3 
Кога? – На 15 април (петък) 2011, в 18.00 часа 

 
 

През 2010 г. се навършиха 100 г. от рождението на икономиста, писателя и преводача Асен 
Христофоров. 

 
Асен Христофоров завършва Робърт колеж (Истанбул) през 1931 г., а през 
1934 г. London School of Economics (LSE). След завръщането си в България 
сътрудничи на Статистическия институт за стопански проучвания, преподава 
политическа икономия в Държавното висше училище за финансови и 
административни науки и в Софийския университет.  
През 1947 г. му е забранена всякаква преподавателска работа, а през 1951 г. 
е арестуван, обвинен в шпионаж и изпратен в лагера Белене, където остава 
въдворен до септември 1952 г. След освобождаването му, до края на живота 
си се отдава на преводаческа и писателска дейност. Публикува белетристика, 
художествени пътеписи, краеведски книги. Превежда от английски Джек 

Лондон, Хенри Филдинг, Джеймс Джойс, Джером К. Джером, Емили Бронте и други. 
Тритомникът, издаден през 2010 г. от БНБ, съдържа избрани икономически монографии, студии и 
статии на Асен Христофоров, две автобиографични творби, документи от досието му в Държавна 
сигурност и от личния му архив, богат снимков материал и негова обширна библиография. 
Съставител и автор на встъпителната студия е Румен Аврамов. 
 

Румен Аврамов се занимава със стопанска история, икономическа култура, 
монетарна икономика и централни банки. Автор на редица изследвания, между 
които Стопанският XX век на България (2001); тритомника Комуналният 
капитализъм. Из българското стопанско минало (2007); Пари и де/стабилизация в 
България, 1948-1989 (2008). Съставител и редактор на петтомната архивна 
поредица Българска народна банка. Сборник документи, 1879-1990 (1999-2009) 
 
 

 
 
Местата са ограничени. Моля да потвърдите присъствието си до 13 април 2011 (сряда), на e-mail: 

binka@ime.bg 
 
 

Библиотеката е съвместна инициатива на Института за пазарна икономика и Българската 
макроикономическа асоциация и се осъществява с подкрепата на Фондация Америка за България. 
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