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OECD iLibrary
OBSAH
OECD iLibrary je online knihovna plných textů a faktografických údajů produkovaných Organisation for Economic
Cooperation and Development, která zahrnuje 17 tematických kolekcí všech OECD monografií, studií, ročenek, zpráv a
sborníků, dále zpřístupňuje více než dvacet titulů periodik a OECD statistické databáze. Retrospektiva OECD iLibrary je
od r. 1998, v některých případech ale zasahuje až do 60. let minulého století.
Informace o tom, zda zvolený dokument (nebo data) z platformy OECD iLibrary je přístupný na základě předplatného VŠE,
jsou uvedeny v pravém sloupci v rámci plného záznamu daného dokumentu (např. You have access to all online formats).
Statistická data z produkce IEA, která jsou rovněž součástí platformy OECD iLibrary, mají v některých případech omezený
přístup, tj. jsou nedostupná.
Pomocí záložky Catalogue v horní části obrazovky můžete zobrazit následující základní části OECD iLibrary:
Books
Plné texty monografií, ročenek, zpráv, sborníků, atd. s následující tematikou: zemědělství a potravinářství, rozvoj,
ekonomika, vzdělání, zaměstnanost, energetika, životní prostředí, finance a investice, vládní problematika, průmysl a
služby, jaderná energie, věda a technologie, sociální problematika, migrace a zdraví, daně, obchod, doprava, městský,
venkovský a regionální rozvoj.
Papers
Periodika z produkce OECD (časopisy, pracovní verze dokumentů, ekonomické výhledy, výroční zprávy, apod.) ve formátu
PDF, většina nových elektronických vydání periodik se zveřejňuje zároveň s tištěnou verzí.
Statistics
Statistické databáze OECD umožňují uživateli si vytvářet vlastní tabulky online v reálném čase s právě aktuálními
statistickými údaji, které lze uložit např. do programu Excel. K dispozici je služba OECD.Stat, která umožňuje vyhledávat a
zpracovávat statistická data z 50 databází OECD najednou.
OECD zpřístupňuje v rámci OECD iLibrary statistické údaje např. z oblasti zemědělství a potravinářství, demografie, rozvoje,
ekonomických prognóz, vzdělání, životního prostředí, financí, globalizace, zdraví, průmyslu a služeb, informačních
technologií, mezinárodního obchodu, zaměstnanosti, hlavních ekonomických indikátorů, státních závěrečných účtů,
dopravy, daní, vědy, techniky atd.
Podcasts
Přístup k podcastům z produkce OECD.
Glossaries
Referenční příručky a průvodci k různým problematikám.

PŘÍSTUP
Databáze je přístupná na adrese knihovna.vse.cz/zdroje/oecd-ilibrary. Při přístupu z počítačů mimo síť VŠE je třeba zadat
uživatelské jméno a heslo do systému InSIS. Seznam všech dostupných databází v rámci VŠE najdete na adrese
knihovna.vse.cz/zdroje.
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HLEDÁNÍ
Jednoduché hledání (Search)
Do políčka Search all content by title or author na hlavní stránce OECD iLibrary zadáme klíčová slova v angličtině. Zadaná
klíčová slova jsou hledána v názvech dokumentů, abstraktech, ve jménech autorů, ISBN, ISSN, DOI nebo v obsahu
publikace (tj. nejedná se o hledání v plném textu dokumentu).
Pokročilé hledání (Advanced Search)
Pokročilé vyhledávací rozhraní umožňuje zadat dotaz do připraveného selekčního formuláře mnohem specifičtějším
způsobem, tj. vyhledané výsledky jsou mnohem přesnější. Jednoduše lze navolit např. logické operátory mezi klíčovými
slovy a určit v jakých částech 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
světa. Zobrazený výpis dokumentů lze různě 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?
obě klíčová slova
obě klíčová slova nebo alespoň jedno z nich
klíčové slovo „economics“ a žádné klíčové slovo „development“
přesnou frázi „economic development in asia“
veškerá klíčová slova začínající na „global“

KONZULTACE A PORADENSTVÍ
Narazili jste při hledání na nějaký problém nebo nejasnosti? Rádi Vám poradíme!
Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
místnost č. SB 034 B, SB 034 C
e-mail: i-servis@vse.cz, tel.: 224 095 129, 224 095 580, 224 095 291, web: knihovna.vse.cz
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