
 

 

Statystyki w OECD iLibrary 

Databases: 
- Aby  wejść do dynamicznej zbiorczej bazy statystycznej kliknij na OECD.Stat. Ta opcja umożliwia zaawansowanym użytkownikom pełny dostęp 
do do wszystkich dynamicznych danych udostępnianych przez OECD.- Aby przejść do widoku wybranej  bazy oraz opcji tworzenia własnych tabel, 
narzędzi do cytowania danych oraz linków do   powiązanych z nimi zasobów  kliknij na nazwę bazy. 
 
Tabele: 
- Aby przejść do głównych statystyk dla danego kraju w formacie HTML, XLS oraz PDF wybierz Country Key tables  
- Aby zobaczyć bazy dotyczące jednego tematu kliknij na wybrany zestaw tabel. Tabele dostępne są w formatach HTML, XLS oraz PDF 
 
Ksi ążki: 
- Aby  przejść do unikatowego przeglądu głównych statystyk OECD pokazanych jako tabele i wykresy i zawierających krótkie wprowadzenie, defini-
cje, notatki na temat  porównywalności danych, długoterminowych trendów dla wskaźników i informacji o źródłach danych kliknij na OECD Factbo-
ok 
- Aby przejść na stronę domową czasopisma statystycznego, serii książkowej lub rocznika/prognozy  kliknij na tytuł publikacji 

Praca ze statystykami  
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Lista dostępnych zbiorów danych i tabel w wybranej bazie, nazwa 
bazy jest wyróżniona. Aby wybrać inna bazę kliknij na jej nazwę. 
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Zakres danych w tabeli—aby wyświetlić stronę z opcjami zmiany zakre-
su danych kliknij na ikonę 
 
Kliknij na View Data na dole strony aby powrócić do zaktualizowanej 
tabeli 
 
Przestawianie tabeli i Opcje—aby zmienić wygląd tabeli z pomocą meto-
dy przeciągnij i upuść, kliknij na ikonę  
 
Aby przystosować widok tabeli do swoich potrzeb, na przykład ukryć/
pokazać puste wiersze,  hierarchie, ilość miejsc dziesiętnych, opisy i 
kody zakresu danych, dodać obliczenia do kolumn/wierszy, etc., kliknij 
na ikonę. 
 
Po zakończeniu kliknij View Data na dole strony.   
 
Pobieranie Danych—aby przejść do strony z opcjami pobierania tabeli w 
formacie XLS  (do 100 000 punktów danych) lub dla większych tabel w 
formacie CSV (do 1 000 000 punktów danych) kliknij na ikonę .  
 
Na stronie tej pokazane są również gotowe tabele (o ile dostęp-
ne) 
 
Cite this database—po kliknięciu na ten link wyświetli się okno z reko-
mendowaną dla danej tabeli informacją bibliograficzną. Ponadto dostęp-
na jest opcja eksportu danych bibliograficznych do systemów bibliografii 
załącznikowej. 
 
Powiązane Key tables i publikacje—umożliwia  przejście do gotowej 
tabeli bądź innej powiązanej z daną bazą publikacji 
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   www.oecd-ilibrary.org            Started  

Getting 

Twój dost ęp do danych  i analiz  OECD 
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Dostęp do zasobów z wykorzystaniem 3 metod: 
 
Kliknij na jedną z nazw rodzaju zasobu aby przejść do: 
 
• BOOKS: książek podzielonych wg tematów, Roczni-
ków i Prognoz oraz Serii Książek 
• PAPERS: czasopism wg tytułów, Roczników i Prognoz 
oraz Serii Dokumentów Roboczych 
• STATISTICS: Baz Statystycznych, Głównych Tabel, 
Publikacji Statystycznych oraz Źródeł i Metod  
• FACTBOOK: wszystkich wydań OECD Factbook 
• GLOSSARIES: wydań słowników OECD 
 
Wprowadź zapytanie do pola SEARCH aby znaleźć 
tytuł, abstrakt, autora, ISBN/ISSN/DOI, spis treści lub 
kraj 
 
BROWSE przeglądaj korzystając z rozwijanego menu:  
 
• Jedną z 17 kolekcji tematycznych (THEME) aby    
przejść do właściwych zasobów oraz nowych publikacji 
• Wszystkie zasoby dotyczące konkretnego kraju ( CO-
UNTRY) 
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Przeszukiwanie OECD iLibrary 

Wyniki wyszukiwa ń 
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Wyniki wyszukiwania są domyślnie posortowane wg ważności 
oraz daty. Aby zmienić sposób wyświetlania wyników kliknij na 
tytuły kolumn: 
 
• „Date” aby sortować tylko wg daty 
 
• „Title” aby sortować alfabetycznie tylko wg tytułu 
 
• Kliknij ponownie na tytuł kolumny aby wrócić do domyśl-

nego sortowania. 
 
Aby wyświetlić lub ukryć abstrakty wszystkich znalezionych 
dokumentów kliknij na „Hide/Show all Abstracts” 
 
Zaznacz pole „Mark” przy interesujących Cię wynikach i kliknij 
na „Add to Marked List:” na dole strony. System zapamięta te 
pozycje na okres trwania sesji. Możesz drukować, wysyłać e-
mail’em lub pobierać dane bibliograficzne zaznaczonych wyni-
ków poprzez kliknięcie linku „My Marked List” znajdujący się na 
górze każdej strony portalu. 
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Wyjaśnienie wyników wyszukiwania Search Results (od lewej do prawej): 
 
 
- Zaznacz kratkę i kliknij na link „Add to Marked List” na dole strony z 
wynikami żeby wprowadzić daną pozycję 
 
- Oznaczenie prawa dostępu do zawartości danej publikacji:  =  
 
autoryzowany dostęp,   = brak autoryzacji dostępu 
 
- Data publikacji 
 
- Rodzaj zawartości (książka, rozdział, seria) oraz język zawartości jeżeli 
inny niż angielski 
 
- Informacja o publikacji: w pierwszym wierszu tytuł; dodatkowe informa-
cje w następującej kolejności: autor/wydawca, ilość stron, publikacja 
źródłowa 
 
- Dostępne formaty pełnotekstowe: PDF, XLS, WEB, DATA 
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Strona z zasobami 
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• Aby zobaczyć treść abstraktu periodyku, konkretnej publikacji bądź 
rozdziału kliknij na „Hide/Show Abstract” 
 
• Aby wyświetlić zawartość w innych dostępnych językach wybierz link 
z nazwą języka 
 
• Kliknij na link do pełnego tekstu (PDF, WEB,  XLS, etc.) Dostęp do 
pełnego tekstu może być zależny od specjalnej autoryzacji, która ozna-
czona jest żółtą ikoną  
 
• Aby wyświetlić rozdział kliknij na tytuł rozdziału 
 
• Aby zobaczyć listę dostępnych w różnych językach streszczeń kliknij 
na link „Multilingual Summaries” 
 
• Aby przejść do innego wydania rocznika/prognozy lub woluminu/
zeszytu czasopisma kliknij na link Edition 
 
• Skorzystaj z opcji narzędzi do: 
 
- Wysłania danej strony e-mail’em — możesz wysłać link do strony do 
siebie lub kolegi 
- Zamów kanały RSS — ustaw kanały RSS dla konkretnej zawartości. 
Ta funkcja działa różnie w zależności od rodzaju przeglądarki. 
- Cytuj tę zawartość — aktywuje okienko wyskakujące pokazujące 
rekomendowaną informację bibliograficzną dla danej publikacji. Dodat-
kowo umożliwia pobranie/integrację danych bibliograficznych z ze-
wnętrznymi systemami do bibliografii załącznikowej 

Quick Search—Wyszukiwanie proste Advanced Search—Wy szukiwanie zaawansowane 

Aby znaleźć tytuł, abstrakt, autora, ISBN/ISSN/DOI, spis 
treści lub kraj wprowadź słowo kluczowe do pola wyszuki-
wania SEARCH. 
Uwaga: to pole nie służy do wyszukiwania w pełnym tekście  

Wprowadź jedno lub więcej słów kluczowych w pola Option i 
połącz je operatorami AND, OR, NOT. Możesz też zawęzić 
zapytanie korzystając z dodatkowych opcji: zakres dat, język 
publikacji, imprinty, kolekcja tematyczna lub kraj 
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