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A co Ty wiesz o Banku Światowym?
Bank Światowy / World Bank – tę nazwę zna pewnie każdy. Ale czy wiemy dokładnie,
co to za instytucja? Warto poznać odpowiedź i – podpowiedź jak każdy z nas może
korzystać z owoców jej pracy.

W

orld Bank to instytucja założona w 1944 roku. Jej podstawowym założeniem była gospodarcza odbudowa krajów europejskich
zniszczonych w czasie II wojny światowej.
Ponadto już wtedy zwrócono uwagę na potrzebę wsparcia dla krajów rozwijających się
Afryki, Ameryki Południowej czy Azji.

W 1993 roku przy Bibliotece Głównej
UEK-u rozpoczęła działalność Biblioteka Depozytowa WB. 15 lat współpracy zaowocowało bogactwem dzisiejszej kolekcji specjalnej, na którą składają się liczne monografie,
czasopisma, raporty, serie wydawnicze oraz
dokumenty elektroniczne. Zakres chronologiczny zbiorów obejmuje lata 1967-2008.

Jego działalność polega na udzielaniu długoterminowych, korzystnie oprocentowanych
pożyczek najbardziej potrzebującym krajom,
a także przedsiębiorstwom publicznym.

Od 2009 roku Bank Światowy otworzył
się na nowy trend – Open Access, co oznacza
ni mniej, ni więcej, że większość materiałów,
które tworzy, publikuje i wydaje Bank Światowy jest dostępna bez ograniczeń w internecie.
Możemy zatem bezpłatnie przeglądać oraz
pobierać na przykład publikacje prestiżowego rankingu Doing Business czy inne propozycje, takie jak: katalog Global Economic
Monitor, World Development Indicators,
GDP ranking i około 150 innych.

Warunkiem trzymywania tego rodzaju
pomocy jest polityka antykorupcyjna, działania na rzecz rozwoju sektora prywatnego
oraz rozwój demokracji.
Polska była jednym z krajów założycielskich. W latach 50., silny wpływ Związku
Radzieckiego doprowadził do tego, że wystąpiliśmy z Grupy WB na własne życzenie.
Wstąpiliśmy do niej ponownie w 1989 roku.

Baza Open Knowledge Repository to imponujący zbiór pełnotekstowych książek,
czasopism, zeszytów Working Papers oraz
różnych raportów.

Główne kierunki działalności Banku
Światowego zmieniały się i formowały przez
wiele lat. Obecne, wyraźne i jasno sprecyzowane cele to:
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Baza World dataBank oferuje nam dostęp do najpopularniejszych wskaźników
makroekonomicznych oraz danych społecznych większości krajów. Dane możemy
przeszukiwać według krajów, zagadnień czy

walka z ubóstwem
rozwój opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się (w szczególności przeciwdziałanie HIV/AIDS i malarii oraz
redukcja śmiertelności wśród dzieci)
działania na rzecz powszechnego dostępu do edukacji
promowanie równości praw kobiet
i mężczyzn
ochrona środowiska naturalnego
promowanie zrównoważonego rozwoju.

Oprócz tego, że World Bank spełnia niejako rolę banku, jest też aktywnym obserwatorem i analitykiem procesów gospodarczych, społecznych, socjologicznych, a także
innych, istotnych z punktu widzenia krajów
tzw. rozwiniętych. Swoje wnioski, prognozy
lub propozycje od wielu lat publikuje.
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Co ma piernik do wiatraka czyli Biblioteka a Bank Światowy

konkretnych wskaźników statystycznych.
Opierając się na zasobach Banku Światowego możemy rozpatrywać problem wielowektorowo – statystycznie, teoretycznie
i praktycznie.
Rozpatrując jeden temat jesteśmy w stanie w materiałach WB znaleźć monografię
opisującą teorię zagadnienia, wskaźniki statystyczne dotyczące badanego problemu czy
raport opierający się na studium przypadku.
Szczegółowe przeszukiwanie zasobów
Banku Światowego prezentujemy na naszym
blogu kangurblog.uek.krakow.pl. Za przykład obraliśmy w tym miesiącu, modne
ostatnio, zagadnienie gender.
Z wybranymi publikacjami Banku Światowego oraz szerszą prezentacją samej instytucji mogą się Państwo zapoznać także
na wystawie „70 lat Banku Światowego”,
która od 27 stycznia do końca lutego jest dostępna w Sali Wystawowej Biblioteki Głównej. Ekspozycję można oglądać codziennie
w godzinach pracy Biblioteki. Zapraszamy
serdecznie!
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