Oferta dla Mecenasów publikacji

Szanowni Państwo!
Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa przedstawia Państwu możliwość objęcia mecenatu
nad książką Henry’ego Hazlitta Ekonomia w jednej lekcji. Dzięki Państwa wsparciu kolejne
pokolenie polskich czytelników uzyska dostęp do pozycji należącej do klasyki literatury
wolnorynkowej.
Darczyńcom (indywidualnie oraz firmom) oferujemy prestiżowe
podziękowania wydrukowane na pierwszych stronach książki oraz podziękowania na stronie
internetowej Instytutu i w materiałach promocyjnych.
I.

Książka i autor
Ekonomia w jednej lekcji Henry’ego Hazlitta,
opublikowana po raz pierwszy w 1946 r., stała się
książką ponadczasową. Napisana przystępnym,
żywym językiem stanowi kompendium wiedzy
ekonomicznej, dlatego jest idealnym źródłem dla
szerokiego spektrum odbiorców — od laików po
zawodowych ekonomistów.

W 26 rozdziałach (lekcjach) omówione zostały
wszystkie kluczowe zagadnienia takie jak: regulacje
cen, płace, kredyty, inflacja. Autor bezpardonowo
rozprawia się również z najczęstszymi mitami, sofizmatami i manipulacjami dotyczącymi
problematyki gospodarczej.
Lektura książki pobudza do refleksji i logicznego myślenia, rozwija u czytelników
świadomość natury procesów gospodarczych, pozwalając im w konsekwencji na samodzielne
rozpoznawanie błędów ekonomicznych oraz tworzonych na ich podstawie populistycznych
rozwiązań politycznych.
Książka…tak potężna dzięki swej przejrzystości i przystępności, że możemy śmiało – bez
żadnych wątpliwości – stwierdzić, że ukształtowała ona nasz świat.
Steve Forbes
Ta książka to wybitne dzieło. Akcentuje dokładnie to, co trzeba powiedzieć, wykazując rzadką
śmiałość i uczciwość. Nie znam żadnej innej współczesnej książki, z której inteligentny laik
może nauczyć się tak wiele o podstawowych twierdzeniach ekonomicznych w tak krótkim
czasie.
F. A. Hayek
Wyjaśnienie funkcjonowania systemu cenowego zaoferowane przez Henry’ego Hazlitta stało
się prawdziwym klasykiem: jest ponadczasowe, bezbłędne, niezwykle kształcące.
Milton Friedman
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Informacja o książce:
•
Termin publikacji: październik 2012 r.
•
Nakład: 1000 - 2000 egzemplarzy
•
Objętość: 220 stron, oprawa twarda, indeks rzeczowy i nazwisk
•
Wydanie trzecie, poprawione merytorycznie i językowo

II.

Projekt Sprzątamy ekonomiczne mity!

Celem projektu Sprzątamy ekonomiczne mity!
połączonego z wydaniem Ekonomii w jednej lekcji
jest nauczyć młodych Polaków podstaw
wolnorynkowej ekonomii i pokazać prawdziwą,
wspaniałą rolę przedsiębiorczości. Chcemy, by
przyszli wyborcy zaczęli samodzielnie myśleć
i przestali głosować na etatystów i demagogów.
W ramach projektu planujemy wypromować
Ekonomię w jednej lekcji, poinformować o książce
nauczycieli oraz wykładowców i rozesłać
nieodpłatnie 1000 egzemplarzy do bibliotek
szkolnych, uniwersyteckich i innych organizacji edukacyjnych, aby z książką mogło zapoznać
się jak najwięcej młodych ludzi i pedagogów.
Wystarczy Ekonomia w jednej lekcji Henry’ego Hazlitta wręczona do przeczytania uczniowi
i studentowi dziś, by zmienić przyszłość.
Do 30 września musimy pozyskać przynajmniej 31 000 zł od Darczyńców, by sfinansować
nowe wydanie Ekonomii w jednej lekcji, przeprowadzić kampanię informacyjną i po
15 października rozesłać 1000 egzemplarzy. To darczyńcy wskazują, dokąd wysyłamy
książki.

III.




Jak pomóc?
Wystarczy przekazać darowiznę (http://mises.pl/wsparcie/darowizny),
w tytule przelewu wpisać „Ekonomia w jednej lekcji”,
dla wsparcia projektu Sprzątamy ekonomiczne mity! w tytule przelewu lub e-mailem
(szymon.chrupczalski@mises.pl lub piotr.kot@mises.pl) można podać w nazwę
i adres szkoły, biblioteki, koła naukowego czy instytucji edukacyjnej, do których
mamy wysłać książki. To ważne, by książki były dostępne nieodpłatnie dla
wszystkich zainteresowanych.
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Każde 100 złotych darowizny przyczyni się do wydania Ekonomii w jednej lekcji i pozwoli
wysłać nieodpłatnie 3 – 4 egzemplarze książki do wskazanego miejsca. Wsparcie pomoże
również wydać e-booka w 2013 r.
Wsparcie projektu:
Darowizny prosimy przekazywać na konto:
Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
00-241 Warszawa ul. Długa 44/50 p. 214
VWBank direct 19 2130 0004 2001 0253 7975 0001
Darowiznę można przekazać również poprzez e-przelew, płatność kartą kredytową bądź
płatność pay-pal korzystając z formularza na stronie www.mises.pl/przekaz-darowizne.

IV.

Podziękowania dla Mecenasów
Wspierającym wydanie i projekt podziękujemy
na stronie internetowej Instytutu, a każdą
darowiznę powyżej 100 zł uhonorujemy
prestiżowymi podziękowaniami na pierwszych
stronach książki (imię i nazwisko albo
pseudonim wydrukowane na stronie z
podziękowaniami na początku książki).
Firmom umożliwiamy umieszczenie
kolorowego logot ypu prz y wpłatach
powyżej 2000 zł lub wykupienie całej
strony.
Szczegóły:
Szymon Chrupczalski, sch@mises.pl,
tel. +48 783 367 257
Piotr Kot, piotr.kot@mises.pl,
tel. +48 513 238 146

V.

Kontakt

Szef projektu: Szymon Chrupczalski, szymon.chrupczalski@mises.pl, tel. +48 783 367 257
Fundraising: Piotr Kot, kliknij, piotr.kot@mises.pl, tel. +48 513 238 146
PR i media: Bartosz Wilk, bartosz.wilk@mises.pl, tel. +48 793 449 696
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Informacja o działalności Instytutu Misesa
Instytut Ludwiga von Misesa jest niezależnym ośrodkiem badawczo-edukacyjnym o statusie
organizacji pożytku publicznego. Powstał w sierpniu 2003 r. we Wrocławiu, a od jesieni
2006 r. ma siedzibę w Warszawie. Instytut Misesa jest jedynym think-tankiem w Polsce,
który konsekwentnie nawiązuje do dorobku naukowego austriackiej szkoły ekonomii,
popularyzuje i twórczo rozwija jej myśl. Nazwa austriackiej szkoły ekonomii wiąże się
z krajem pochodzenia jej pierwszych i najważniejszych przedstawicieli: Carla Mengera
(1840–1921), Eugena von Böhm-Bawerka (1851–1914), Ludwiga von Misesa (1881–1973),
Friedricha A. von Hayeka (1899–1992).
Misją Instytutu jest edukacja ekonomiczna. Chcemy pokazać, że myśl ekonomistów
austriackich jest aktualna i świetnie nadaje się do rozwiązywania problemów gospodarki XXI
w. Pragniemy śmiało i konsekwentnie promować ideę gospodarki wolnorynkowej. Uważamy
bowiem, że tylko system gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności gospodarczej,
przedsiębiorczości i indywidualnej odpowiedzialności warunki do pełnego, wszechstronnego
rozwoju człowieka, a społeczeństwu umożliwia osiągniecie trwałego dobrobytu.
W naszej codziennej działalności koncentrujemy się przede wszystkim na edukacji
i publicystyce. Regularnie zamieszczamy artykuły ekonomiczne na stronie www.mises.pl
i w zaprzyjaźnionych portalach, eksperci Instytutu przygotowują cotygodniowe komentarze
gospodarcze przeznaczone dla gazet i portali branżowych, często jesteśmy obecni
w regionalnych i ogólnopolskich rozgłośniach radiowych i telewizyjnych. Prowadzimy
zajęcia z ekonomii w szkołach średnich, organizujemy wykłady, konferencje i seminaria.
Utworzyliśmy i patronujemy sieci Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii, działających
w formie niezależnych kół naukowych przy kilkunastu uczelniach w kraju. Prowadzimy
badania nad polską myślą ekonomiczną i przypominamy zapomnianych, wybitnych polskich
ekonomistów.
Więcej informacji o naszych projektach można znaleźć na stronie www.mises.pl/projekty
oraz o naszej działalności na stronach www.mises.pl i www.austriacy.pl.

Z wyrazami szacunku
Szymon Chrupczalski, członek zarządu
Piotr Kot, dyrektor ds. fundraisingu
Kraków, sierpień 2012 r.
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