Световна банка – Електронна библиотека
Електронната библиотека на Световната банка представлява една от
най-богатите колекции на книги, списания и доклади в областта на социалното
и икономическо развитие. Базата включва всички настоящи или актуални
заглавия, документи и доклади в PDF или други, лесни за ползване формати.
Достъпът е възможен от компютрите в ИУ на адрес:
http://www.worldbank.icebox.ingenta.com/
или www.worldbank.org –> publications –> eLibrary
Публикациите могат да се преглеждат по райони:
Африка, Източна Азия, Източна Европа и Централна Азия, Латинска Америка,
Близък Изток и Северна Африка, Южна Азия.
Темите в електронната библиотека са: Селско стопанство, Общества и
селища, Конфликти и развитие, Образование, Енергия, Околна среда, Финанси,
Развитие на финансовия сектор, Управление, Здраве, Хранене и население,
Индустрия, Информационни и комуникационни технологии, Икономикс и
финанси на инфраструктурата, Бедност, Развитие на частния сектор, Развитие
на публичния сектор, Развитие на селските райони, Наука и технологии,
Социално развитие, Труд и социална защита, Транспорт, Градоустройство,
Водни ресурси, Водоснабдяване и канализация, Световна банка.
Търсене:
o “Browse” позволява да се разглеждат всички списания и книги в
електронната библиотека. Може да се търси по заглавие, предмет,
колекция или издател.
o “Search” и “Advanced Search” отварят екрана за разширено търсене,
който предоставя всички опции за търсене с ключови думи в
електронната библиотека. Те включват: заглавие, резюме и ключови
думи, автори, име на публикацията, том и номер, година.
o Може да се направи бързо търсене “Quick Search” от текстовото поле в
дясното меню почти от всяка от страниците на сайта. “Quick Search”
поддържа булевите оператори AND, OR, NOT, като AND се подразбира
като действие, ако никой от операторите не е използван. При търсене на
фраза се използват кавички: напр. “feminist theory”. Използва се
звездичка, за да се включат различни форми на думата: напр. psychol* ще
върне резултати, включващи psychology, psychological и psychologically.
o “Access” опциите уточняват дали е достъпен пълният текст и в какъв
формат може да се види. “Export” опциите показват различните
формати, в които е възможно да се експортира настоящата страница, да
се запази или впише в цитатен мениджър. “Alert” опциите посочват как
може да се получи информация за новите издания на определена
публикация.

