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Prof. Kołodko rusza na podbój Ameryki
maria-dora.blog.onet.pl
Prof. Grzegorz W. Kołodko rusza ze swoją książką na podbój Ameryki. Właśnie niedawno
ukazała się po angielsku wcześniejsza książka profesora "Wędrujący świat", zatytułowana po
angielsku: "Truth, Errors, and Lies. Politics and Economics in a Volatile World".
Jak sam pisze: "odwiedzam tuzin czołowych amerykańskich i kanadyjskich uniwersytetów
oraz ośrodków badawczych z serią wykładów i seminariów. Do tego dochodzą wywiady dla
mediów, konsultacje, spotkania. Zaczynam od Waszyngtonu, m. in. Wilson Center, i tam
kończę, m. in. Bank Światowy. W międzyczasie od Atlantyku do Pacyfiku, od Nowego Jorku
do San Francisco, od Wielkich Jezior do Zatoki Meksykańskiej, od Toronto do Miami"
(http://www.wedrujacyswiat.pl/blog/?p=6).
I rzeczywiście w ciągu dwóch tygodni poświęconych na promocję książki w Ameryce, wśród
odwiedzanych uczelni znajdą się: Columbia University, New York, Yale University,
University of California, Berkeley, University of Toronto.
Wcale się nie dziwię, że książka ta wzbudziła zainteresowanie w USA, jest napisana
nowocześnie, ze swadą, w niczym nie ustępuje znanym z naszego rynku pozycjom
amerykańskim, a nawet jest od nich lepsza. Jej wielką zaletą jest interdyscyplinarne ujęcie
zagadnień ekonomicznych.
Jeżeli ktoś ma przekonanie, że ekonomia jest nudna, to powinien koniecznie sięgnąć po tę
książkę. Nic nie trywializując, prof. Grzegorz W. Kołodko potrafi w przystępny sposób
przedstawić najważniejsze zagadnienia ekonomiczne współczesnego świata.
Amerykański tytuł zapewne pochodzi od pierwszego rozdziału książki, w którym prof.
Kołodko koncentruje się właśnie na prawdzie, kłamstwach i błędach w ekonomii i polityce.
Mamy w książce zarówno krótki rys historyczny, pozwalający zrozumieć, dlaczego jedne
narody są bogate, a inne biedne, jak współcześnie wygląda sytuacja ludzi w różnych rejonach
świata. Jaka jest natura procesów ekonomicznych i jaki wpływ wywiera globalizacja.
Niewątpliwie szczególnym walorem tej książki jest stwierdzenie chylenia się do upadku
neoliberalizmu, przewidzenie tego jeszcze przed światowym kryzysem.
Wiele miejsca jest też poświęcone rozwojowi społeczno-gospodarczemu i wyjaśnieniom, od
czego on zależy. Przedstawiona została też koncepcja nowego pragmatyzmu.
Nie jest to tradycyjny podręcznik ekonomii, ale przewodnik po współczesnym
skomplikowanym świecie i jego aspektach gospodarczych.
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Cieszyć może, że została wydana po angielsku i należy trzymać kciuki, żeby podbiła tamten
trudny dla cudzoziemców rynek.
W Polsce zaś mieliśmy przyjemność dostać w październiku ub. roku kolejną ciekawą książkę
prof. Grzegorza W. Kołodki "Świat na wyciągnięcie myśli" (wyd. Prószyński i S-ka), która
została uznana Książką miesiąca Magazynu Literackiego Książki za grudzień 2010.
Tekst wynika z mojego szczerego podziwu dla prof. Kołodki, nie tylko dla jego wiedzy, ale
umiejętności jej twórczego wykorzystania.
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