SourceOECD - manuál
SourceOECD obsahuje plné texty a faktografické údaje produkovaných Organistaion for
Economic Co-operation and Development. Zahrnuje 20 tematických kolekcí všech OECD
monografií, studií, ročenek, zpráv a sborníků od roku 1998. Zpřístupňuje více než 20 titulů
periodik a OECD statistické databáze.

SourceOECD se dělí do těchto základních částí:

Jak vyhledávat v databázi SourceOECD?
Jednoduché vyhledávání:

Klíčová slova zadáváme v britské angličtině. Zadaná slova jsou hledána v názvech dokumentů
nebo v jejich abstraktech. Vyhledávání můžeme zpřesnit volbou základní části OECD,
ve které chceme vyhledávat.
Zobrazení výsledků je znázorněno u rozšířeného vyhledávání.

Rozšířené vyhledávání dle jednotlivých částí:

Books – obsahuje plné texty monografií, ročenek, zpráv, sborníků atd. s tématikou:
zemědělství a potravinářství, rozvoj, vzdělání a dovednosti, rozvíjející se ekonomiky,
zaměstnanost, energie, životní prostředí a udržitelný rozvoj, finance, investice, pojištění,
obecné ekonomické a prognostické studie aj.

Zde zadejte klíčové slovo
Části dokumentu, ve kterých
má být dané slovo
vyhledáváno
Logické operátory, pro volbu
dalších klíčových slov
vyhledáváno
Kde chceme vyhledávat?
All Books – všechny knihy
All Books and Periodicals –
všechny knihy a periodika
Only subscribed titles
Pokud chcete získat nejen
bibliografické údaje
s abstraktem, ale také plný
text nebo faktografické
údaje.
UJEP však toto v současné
době nepodporuje.
Publication …
Zde je možnost omezit
vyhledávání výběrem jedné
z mnoha oblastí. Např.:
agriculture&food, energy,
governance, transport, …
vyhledáváno

Volba řazení výsledků: dle důležitosti,
od nejstaršího, od nejnovějšího
vyhledáváno
Samozřejmostí je omezení
časového období
vyhledáváno

Nakonec vše potvrdíme
tlačítkem GO!

Po zobrazení výsledků můžete znovu upravit dotaz, uložit si výsledek a poslat emailem,
hledat znovu již jen v nalezených výsledcích, zadat nový dotaz a podívat se jen na označené
výsledky.

Periodicals – periodika v kategoriích Journals (časopisy), Newsletters (zpravodaje, bulletiny)
a Statistical Periodicals.
V tomto případě funguje stejný princip vyhledávání jako u BOOKS.

Statistics – statistické databáze umožňují uživateli vytvářet si vlastní tabulky online
v reálném čase s právě aktuálními statistickými údaji, které lze uložit například do programu
Excel.

Zde je (z důvodu přemístění) nutné využít odkaz na OECD iLibrary.
Vyhledávání v OECD iLibrary:

Pole pro zadání klíčového slova,
vyhledávaného ve STATISTICS

Zde je možné zvolit zemi, pro kterou
má být hledání uskutečněno

Rozšířené vyhledávání v OESD iLibrary je uvedeno na konci manuálu.

Zobrazení výsledků:

Počet výsledků, zvolená
země a oblast hledání

Výsledky hledání lze řadit
dle data, typu nebo názvu

Vyhledávání je možné
opakovat v jiné oblasti

Pro zobrazení stručného
popisu (abstrakt) je nutné
kliknout na tlačítko SHOW

At a Glance – zahrnuje 20 nejnovějších publikací OECD včetně speciální online verze OECD
Factbook.

Zde můžete vybrat jednu
z publikací OECD

Výsledek se zobrazí takto:

Zde je ke stažení celá
publikace

Kompletní obsah s možností
výběru určité kapitoly a její
následné stažení v PDF

Výběr ročníku

Working papers – zpřístupňují oborově tříděné podkladové studie OECD.
Tentokrát budete odkázání přímo na OECD iLibrary

Vyhledávání dle počátečních
písmen názvu dokumentu
Vyhledávání dle data vydání

Vyhledávání dle příslušné země
Vyhledávání dle jazyka dokumentu

Reference – zde jsou zařazeny odkazy na některé publikace OECD – např. Rozpracované
úmluvy.

Rozšířené vyhledávání v OECD iLibrary:

Kolonky pro zadání klíčových slov,
výběr oblasti, ve které má být
hledáno a možnost využití logických
operátorů (AND, OR, NOT)
Volba časového rozmezí a další možnost
omezení výběru dle užší oblasti

Výběr oblastí OECD iLibrary

Výběr tématu a země
Volba řazení výsledků:
Od nejnovějších, od nejstarších,
podle důležitosti

Výběr jazyka dokumentu a výběr
zobrazení vícejazyčných shrnutí
Nakonec vše potvrdíme

Zobrazení výsledků:

Veškeré zvolené údaje a parametry

Již známé zobrazení konkrétní publikace:

