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OECD iLibrary jest globalną bazą wiedzy dla danych i 

analiz OECD. Zawiera wszystkie książki i artykuły 

opublikowane przez OECD począwszy od 1998r,  jak 

również potężną kolekcję danych statystycznych 

sięgających roku 1960. Zakres terytorialny zasobów 

obejmuje 35 krajów członkowskich OECD oraz 89 innych 

krajów.  

 

Zawartość wszystkich zasobów jest dostępna do odczytu i 

współdzielenia online. Logowanie pozwala na pełny 

dostęp do zasobów we wszystkich formatach 

zoptymalizowanych dla różnego sprzętu. Zawartość może 

być pobierana, zapisywana, kopiowana, wklejana i 

drukowana. Ponad 2 000 subskrybujących instytucji na 

świecie ma pełny dostęp (OECD iLibrary subscribers). 

. 

Wprowadzenie 

http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.oecd.org/about/publishing/oecdilibrarysubscribers-abonnesaoecdilibrary.htm
http://www.oecd.org/about/publishing/oecdilibrarysubscribers-abonnesaoecdilibrary.htm
http://www.oecd.org/about/publishing/oecdilibrarysubscribers-abonnesaoecdilibrary.htm
http://www.oecd.org/about/publishing/oecdilibrarysubscribers-abonnesaoecdilibrary.htm


Odkryj dane i analizy OECD: 

 

• Przeglądaj korzystając z rozwijanego menu dla: 

• Theme 

• Country 

• Theme & Country - łącznie 

• rodzaju publikacji (books, papers, statistics,       

factbook, glossaries) z zakładki Catalogue 

 

 Statistics otwiera stronę z przeglądem baz statystycznych, 

wskaźników i serii książek  ze statystykami Więcej informacji na 

stronach 8 i 9  

 

 

• Wyszukując w polu Quick Search znajdującym się na górze 

każdej strony. 
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Strona domowa 
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Quick Search: 

• Dostępne na górze każdej strony  

• Wyszukuje w tytułach, abstraktach, autorach, numerach 

ISBN/ISSN/DOI, spisach treści i krajach  

• Uwaga: korzystając z tego pola nie przeszukujemy pełnego 

tekstu, tzn. plików PDF – zobacz Advanced Search poniżej. 

Advanced Search below. 

 

Advanced Search: 

• Umożliwia przeszukiwanie pełnego tekstu i udostępnia inne 

bardziej szczegółowe kryteria wyszukiwania 

• Wprowadź jedno lub więcej słów kluczowych w polu Option i 

skorzystaj z operatorów AND, OR, NOT w celu właściwego 

połączenia pól wyszukiwania  

• W razie potrzeby zawęź wyszukiwanie korzystając z takich opcji 

jak:  

• Date 

• Imprint (instytucje powiązane z OECD) 

• Language(s) 

• Content Section(s) 

• Theme/Country 

• Sort order 

 

Wyszukiwanie 

http://www.oecd-ilibrary.org/
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Sortuj wyniki wyszukiwania:   

• Aby zmienić kolejność wyświetlania wyników kliknij na nagłówek 

właściwej kolumny i sortuj według Date, Content type lub Title. 

• Kliknij na Hide/show all abstracts aby wyświetlić lub ukryć 

krótkie opisy każdego wyniku wyszukiwania. 

• Powtórz swoje wyszukiwanie w innych zbiorach online naszych 

partnerów: 

UN iLibrary, Norden iLibrary oraz Commonwealth iLibrary. 

 

 Wybierz format pliku do wyświetlenia/pobrania: 

• Wiele zasobów dostępnych jest w kilku formatach.  

Kliknij żeby pobrać: 

– PDF (pobierz cały raport lub jeden rozdział) 

– READ (czytaj online i współdziel) 

– ePUB (dla urządzeń mobilnych) 

– WEB (HTML) 

– XLS (MS Excel) 

– DATA (bazy statystyczne i wskaźniki)  

 

  My Marked List – gromadź dane bibliograficzne do późniejszego   

wykorzystania : 

• w kolumnie Mark zaznacz pole przy rekordzie, którym jesteś 

zainteresowany i kliknij na Add to Marked List na dole strony. 

• Możesz drukować, wysyłać pocztą lub pobierać wybrane 

rekordy wybierając opcję My Marked List na górze strony. 

Zaznaczone rekordy dostępne są na liście do zakończenia sesji. 

Wyniki Wyszukiwania & My Marked List 
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• Kliknij na Hide/Show Abstract aby wyświetlić lub ukryć krótki 

opis czasopisma, książki lub rozdziału.  

 

• Sprawdź w jakich językach dostępna jest dana publikacja.  

 

 

• Wybierz pomiędzy różnymi formatami plików (dla zalogowanych 

użytkowników – zobacz wprowadzenie  

 

• Zobacz krótki abstrakt w różnych językach 

 

• Kliknij na tytuł rozdziału żeby go wyświetlić.  

 

• Skorzystaj z opcji po prawej stronie do: 

–  Cite this publication: aktywuje wyskakujące okienko z 

rekomendowanym formatem cytowań. Można również 

pobrać dane bibliograficzne do różnych zewnętrznych 

narzędzi do tworzenia bibliografii załącznikowej.  

–  Buy this book: kup format papierowy lub PDF/ePub danej 

publikacji korzystając z OECD Online Bookshop. 

 

 

Strona Publikacji 
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• Databases: 

• Aby przeszukiwać wszystkie interaktywne bazy statystyczne 

OECD kliknij na OECD.Stat. 

• Możesz również wybrać jedną bazę z listy umieszczonej poniżej 

klikając na jej tytuł.. 

 

• Indicators: 

• Aby wyświetlić najważniejsze statystyki dla danego kraju kliknij 

na nazwę Country tables .  

• Możesz również wybrać wskaźnik z listy umieszczonej poniżej i 

zobaczyć wszystkie wykresy, tabele i opis wskaźników.  

 

• Book Series: 

• Aby uzyskać dostęp do przeglądu głównych statystyk oraz ich 

opisu, definicji, notatek na temat porównywalności, 

długoterminowych trendów i pochodzenia  kliknij na OECD 

Factbook . 

• Kliknij na tytuł publikacji aby przejść do serii wydawniczej dla 

konkretnych statystyk.. 
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Statystyki 
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• Lista zestawów danych i tabel zawartych w danej bazie 

statystycznej. Nazwa wybranej tabeli wyświetlonej w 

środkowym polu jest podświetlona.  

• Wybierz i dostosuj wyniki do swoich potrzeb: 

• Customise – z rozwijanego menu 

Kliknij na Selection aby wybrać zakres danych, z którymi chcesz 

pracować.  

Kliknij na  Layout aby zmienić układ tabeli (korzystając z funkcji 

przeciągania). 

Kliknij na Table options aby dostosować wygląd tabeli, taki jak 

ukryj/odkryj puste wiersze, ilość miejsc po przecinku, etc. 

• Export – kliknij na jeden z dostępnych formatów aby pobrać 

Excel (do 100 000 komórek) lub CSV (do 1 000 000 komórek)  

• Draw chart – kliknij aby wyświetlić wykresy słupkowe lub liniowe 

lub wykres punktowy  

• My Queries – kliknij aby zapisać swoje tabele lub zarządzać 

nimi online. Uwaga: aby korzystać z tej funkcji trzeba założyć 

własne konto. click 

 

• Related tables / titles – przejdź do tabel i publikacji powiązanych 

z daną bazą .  

 

 

 

 

 

Praca ze Bazami Statystycznymi  
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Co Nowego? 

Zarejestruj się aby otrzymywać nasze comiesięczne 

biuletyny z informacjami o nowych książkach, 

raportach i statystykach.   

 

Obserwuj nas na Portalach Społecznościowych: 

Facebook 

Twitter 

YouTube 

LinkedIn 

 

http://www.oecd.org/about/publishing/oecddirect.htm
http://www.oecd.org/about/publishing/oecddirect.htm
https://www.facebook.com/OECDPublications
https://twitter.com/OECD_Pubs
https://www.youtube.com/user/OECDiLibrary
https://www.linkedin.com/groups/4645871

