Nabídka online databází

pro uživatele z VŠE v Praze

OECD iLibrary
OBSAH
OECD iLibrary je online knihovna plných textù a faktografických údajù produkovaných Organisation for Economic
Cooperation and Development, která zahrnuje 17 tematických kolekcí všech OECD monografií, studií, roèenek, zpráv a
sborníkù, dále zpøístupòuje více než dvacet titulù periodik a OECD statistické databáze. Retrospektiva OECD iLibrary je
od r. 1998, v nìkterých pøípadech ale zasahuje až do 60. let minulého století.
Dokumenty, do kterých mají uživatelé v rámci pøedplatného pøístup, oznaèuje v záhlaví plného záznamu ikonka žlutého
usmívajícího se oblièeje. Statistická data z produkce IEA, která jsou rovnìž souèástí platformy OECD iLibrary, nejsou
zahrnuta do pøedplatného, tj. jsou nedostupná.
Pomocí záložky Catalogue v horní èásti obrazovky mùžete zobrazit následující základní èásti OECD iLibrary:
Books
Plné texty monografií, roèenek, zpráv, sborníkù, atd. s následující tematikou: zemìdìlství a potravináøství, rozvoj,
ekonomika, vzdìlání, zamìstnanost, energetika, životní prostøedí, finance a investice, vládní problematika, prùmysl a
služby, jaderná energie, vìda a technologie, sociální problematika, migrace a zdraví, danì, obchod, doprava, mìstský,
venkovský a regionální rozvoj.
Papers
Periodika z produkce OECD (èasopisy, pracovní verze dokumentù, ekonomické výhledy, výroèní zprávy, apod.) ve formátu
PDF, vìtšina nových elektronických vydání periodik se zveøejòuje zároveò s tištìnou verzí.
Statistics
Statistické databáze OECD umožòují uživateli si vytváøet vlastní tabulky online v reálném èase s právì aktuálními
statistickými údaji, které lze uložit napø. do programu Excel. K dispozici je služba OECD.Stat, která umožní vyhledávat a
zpracovávat statistická data z 50 databází OECD najednou.
OECD zpøístupòuje v rámci OECD iLibrary statistické údaje napø. z oblasti zemìdìlství a potravináøství, demografie, rozvoje,
ekonomických prognóz, vzdìlání, životního prostøedí, financí, globalizace, zdraví, prùmyslu a služeb, informaèních
technologií, mezinárodního obchodu, zamìstnanosti, hlavních ekonomických indikátorù, státních závìreèných úètù,
dopravy, daní, vìdy, techniky atd.
Factbook
Pøístup k edici statistické roèenky OECD Factbook s retrospektivou od roku 2005. Velmi snadnou navigací lze získat základní
informace, tabulky a grafy.
Glossaries
Referenèní pøíruèky a prùvodci k rùzným problematikám.

PØÍSTUP
Databáze je pøístupná na adrese www.vse.cz/zdroje/oecd. Pøi pøístupu z poèítaèù mimo sí VŠE je tøeba zadat uživatelské
jméno a heslo do systému InSIS. Seznam všech dostupných databází v rámci VŠE najdete na adrese www.vse.cz/zdroje.
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HLEDÁNÍ
Jednoduché hledání (Search)
Do políèka Search for publications and data na hlavní stránce OECD iLibrary zadáme klíèová slova v angliètinì. Zadaná
klíèová slova jsou hledána v názvech dokumentù, abstraktech, ve jménech autorù, ISBN, ISSN, DOI nebo v obsahu
publikace (tj. nejedná se o hledání v plném textu dokumentu).
Pokroèilé hledání (Advanced Search)
Pokroèilé vyhledávací rozhraní umožòuje zadat dotaz do pøipraveného selekèního formuláøe mnohem specifiètìjším
zpùsobem, tj. vyhledané výsledky jsou mnohem pøesnìjší. Jednoduše lze navolit napø. logické operátory mezi klíèovými
slovy a urèit v jakých èástech záznamu dokumentu chceme vyhledávat (abstrakt, název, ISBN, plný text, ...).
Navigace
Na vstupní stránce OECD iLibrary jsou k dispozici roletová menu Browse by Theme, Browse by Country nebo Browse by
Theme & Country, s jejichž pomocí je možné zobrazit veškeré relevantní dokumenty pro danou tematiku nebo zemi svìta.
Zobrazený výpis dokumentù lze rùznì filtrovat podle data, názvu, typu dokumentu apod.

TIPY PRO HLEDÁNÍ
Syntaxe dotazu
economics AND development
economics OR development
economics NOT development
„economic development in asia“
global*

Co obsahují vyhledané záznamy?
obì klíèová slova
obì klíèová slova nebo alespoò jedno z nich
klíèové slovo „economics“ a žádné klíèové slovo „development“
pøesnou frázi „economic development in asia“
veškerá klíèová slova zaèínající na „global“

KONZULTACE A PORADENSTVÍ
Narazili jste pøi hledání na nìjaký problém nebo nejasnosti? Rádi Vám poradíme!
Centrum informaèních a knihovnických služeb VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
místnost è. SB 034 B, SB 034 C, pondìlí - pátek: 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
e-mail: i-servis@vse.cz, tel.: 224 095 129, 224 095 580, 224 095 291, web: knihovna.vse.cz
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