Nabídka online databází

pro uživatele z VŠE v Praze

IMF eLibrary
OBSAH
Digitální knihovna Mezinárodního měnového fondu, která obsahuje statistická data, studie, knihy a periodika zaměřená
např. na makroekonomickou problematiku, globalizaci, obchod, demografii, rozvoj a rozvíjející se trhy, politiku nebo
snižování chudoby.

PŘÍSTUP
Databáze je přístupná na adrese knihovna.vse.cz/zdroje/imf-elibrary. 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.

HLEDÁNÍ
Jednoduché hledání
Pro jednoduché hledání použijte vyhledávací okénko, které se zobrazí po kliknutí na odkaz Search v pravé horní části
obrazovky, a vepište do něj zvolená klíčová slova. Daná klíčová slova se budou hledat v plném textu dokumentů, v názvech
příspěvků a zdrojových dokumentů, jménech autorů, ISBN a abstraktu. Po kliknutí na tlačítko lupy nebo zmáčknutí klávesy
Enter se zobrazí seznam výsledků hledání seřazený podle relevance, který je možné dále filtrovat pomocí levého sloupce
podle typu dokumentu (Refine By Type), zemí a regionů (Refine By Countries), tematických oblastí (Refine By Topic),
edičních řad Mezinárodního měnového fondu (Refine By Series), jazyka dokumentu (Refine By Language), data
publikování (Refine By Date) etc. Kliknutím na název nebo obrázek obálky dokumentu zobrazíte jeho plný text, který lze
také přímo stáhnout ze seznamu výsledků kliknutím na odkaz PDF, ePUB nebo Mobi.

Pokročilé hledání (Advanced search)
Pokročilé hledání je vhodné pro přehlednější a přesnější zadání dotazu z více klíčových slov, která potřebujete vyhledat
v různých rozdílných specifických údajích dokumentu (např. autor, editor, název, ediční řada, ISBN, použitá literatura apod.)
včetně konkrétního vymezení doby vydání vyhledaných dokumentů.

Navigace
V sekci Browse v horní části obrazovky lze jednoduše vygenerovat veškeré dokumenty:
ź k jednotlivým zemím světa (menu Countries),
ź ke konkrétním tematickým oblastem, o které se zajímá Mezinárodní měnový fond (menu Topics),
ź z edičních řad Mezinárodního měnového fondu (menu Series).
ź Dále jsou v horní části obrazovky pod odkazem IMF Sites k dispozici volby:
ź IMF DATA s makroekonomickými a finančními daty Mezinárodního měnového fondu, některá data apod. jsou dostupná

k zobrazení a stažení až po osobní registraci (tlačítko SIGN IN OR REGISTER v pravém horním rohu obrazovky),
ź AREAER (Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions) s informacemi o měnových kurzech a
obchodních režimech všech členů Mezinárodního měnového fondu.

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
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Vydalo CIKS VŠE v Praze, Odbor informační podpory studia a výzkumu

I20210917

