Resurse online oferite de Banca Mondială:
•
•
•

World Bank e-Library (http://www.worldbank.org/elibrary"
target="_blank")
World Development Indicators (http://publications.worldbank.org/WDI/)
Global Development Finance (http://publications.worldbank.org/GDF/

Informare privind relaţiile de colaborare dintre BCU "Lucian Blaga" din
Cluj-Napoca şi Banca Mondială
I. Scurt istoric al colaborării dintre cele două instituţii
•
•
•
•
•
•
•

6 martie 1996 - semnarea primului protocol de colaborare dintre cele două
institutii -Memorandum of Agreement Depository Library Program;
B.C.U. Cluj devine prima bibliotecă universitară din Romania care detine
publicatiile Băncii Mondiale;
5 iulie 2000 - Banca Mondială transmite primul chestionar de evaluare a
bibliotecilor care detin publicatiile sale;
16 aprilie 2003 - al doilea chestionar de evaluare, in care se solicită si opinia
despre formatele electronice;
7 mai 2003 - se semnează cel de-al doilea protocol de colaborare;
30 septembrie 2005 - considerată un partener valoros pentru Banca
Mondială, B.C.U. Cluj transmite cel de-al treilea-lea chestionar de evaluare;
11 august 2008 - Banca Mondială transmite FY09 - Noua decizie privind
Programul Bibliotecilor Depozitare si al celor Regionale.

II. Situaţia publicaţiilor intrate în fondul Banca Mondială
Între anii 1996 - 2005 au intrat în bibliotecă prin donaţia Băncii Mondiale: 1830
volume şi 71 CD-ROM-uri
În această perioadă, publicatiile, CD-urile şi bazele de date online ale Băncii
Mondiale au fost consultate la Sala de Stiinte Sociale "Lucian Blaga" (sediul
central al BCU Cluj.
Din 2006 până în prezent au intrat : 756 volume carti, 315 vol. periodice şi 30 de
CD-ROM-uri.
Din luna iunie 2007 fondul de publicatii donate de Bancă ( 2586 vol. cărţi, 315
periodice si 101 CD-ROM-uri) este organizat în clădirea Bibliotecii Facultătii de
Ştiinţe Economice, str. Teodor Mihali nr. 58-60, intr-o sală de lectură distinctă, tot
cu acces direct.
III. Despre statutul de bibliotecă depozitară/regională a publicaţiilor Băncii
Mondiale:
BCU Cluj a fost şi a rămas bibliotecă depozitară a publicatiilor Băncii, ca urmare a

asigurării continuităţii donatiei unui număr de aproximativ 300 de titluri noi,
anual.
În anul 2004, ni s-a facut oferta de a deveni biblioteca regională, dar numărul
publicatiilor donate de Banca Mondială ar fi scăzut la 30-50 de titluri noi anual
Tot din acest an, BCU Cluj are acces gratuit la resursele on-line oferite de Banca
Mondială:
•
•
•

World Bank e-Library (http://www.worldbank.org/elibrary"
target="_blank")
World Development Indicators (http://publications.worldbank.org/WDI/)
Global Development Finance (http://publications.worldbank.org/GDF/

În prezent, în România, în afara Centrului de Informare Publică al Băncii Mondiale,
care are sediul la Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti există şi trei
biblioteci depozitare la Institutul de Economie Mondială din Bucureşti, Biblioteca
Centrală Universitară "Lucia Blaga" din Cluj şi Biblioteca "Mihai Eminescu" din
Iaşi.
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