Предговор
Книгата, която представяме на вашето внимание, e посветена на делото и паметта
на великия руски икономист Николай Кондратиев. През 2012 г. се проведоха научни
конференции по целия свят, посветени на юбилейната 120-годишнина от неговото
рождение. Ние също участвахме в една от тях, проведена в Русия. Това участие беше
стимул за нас да задълбочим и разширим дотогавашните ни изследвания на дългите
вълни на Кондратиев при "социализма", и да подготвим тази монография, посветена
на делото и паметта на великия руски учен.
В нашата монография най-напред в кратък очерк разказваме за живота и за делото
на Н. Кондратиев. След това представяме нашето изследване на тема – "Дългите
вълни на Кондратиев при "социализма". В края – в приложение 4, представяме
фототипно поемата, написана от Н. Кондратиев в политическия изолатор в Суздал
през 1934/35 г. за необикновените приключения на котето Шамми, с неговия почерк
и негови рисунки, изпратена като подарък за именния ден на дъщеричката му Алена.
Това изследване започна през 2006 г. То е естествен резултат от развитието на
професионалните интереси и търсения на двамата автори и на добрия "късмет" тези
търсения да се "пресекат" и "стиковат" през същата година.
Аз съм социолог по образование и професионална реализация и от няколко
десетилетия се занимавам с анализ на така наречения "социализъм". Доцент Калоян
Харалампиев е статистик по образование и професионална реализация и от много
години се занимава с адаптация на бейсовия анализ в изследване на социалните
процеси. Моите опити с помощта на статистик да изследвам дългите вълни на
Кондратиев в развитието на така наречените "социалистически" страни се увенчаха
с успех едва след като по препоръка на доцент Петя Пачкова се запознах с доцент
Калоян Харалампиев – утвърден статистик от катедра "Социология" на СУ "Св.
Климент Охридски".
В резултат на това се формира екипът на изследването. Творческото прилагане на
статистиката в изследването на социалните процеси далеч надхвърли
първоначалните очаквания и намерения. Изследването доби завършен характер през
2013 г. Имаме удоволствие сега да го представим на читателското внимание. Разбира
се, ние възприемаме нашето изследване само като първа крачка в перспективното
поле на анализ на цикличността и по-специално – на дългите вълни на Кондратиев
при така наречения "социализъм".
Изказваме нашата признателност на нашите близки, които ни подкрепяха през
цялото време на нашите изследвания. Георги Найденов – на съпругата си Веселина
Кукушева и дъщеря си Вихра Георгиева; Калоян Харалампиев – на родителите си
Веска и Валентин Младенови и на сестра си Лилия Харалампиева.
Изказваме благодарност и на ръководителката на отдел "Труд и доходи" в
Националния статистически институт г-жа Румяна Тонева и на държавния експерт в

дирекция "Разпространение на информацията" г-н Божидар Първанов за оказаната
ни помощ!
проф. д.с.н. Георги Найденов

