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„IMF eLIBRARY“ – Tarptautinio valiutos fondo (toliau – TVF) rengiama duomenų bazė, kurioje galima 

rasti viso teksto periodinių leidinių, knygų, darbo dokumentų, mokslo tiriamųjų darbų, statistikos 

priemonių. Čia pateikiama informacija makroekonomikos, globalizacijos, technologijų plėtros, prekybos, 

demografijos, besivystančių rinkų, skurdo mažinimo ir kitais klausimais. 

 

 

Savo naršyklėje įveskite adresą: http://elibrary.imf.org/ arba bibliotekos interneto svetainėje pasirinkite 

Atradimai > Duomenų bazės > Užsienio > ir atsidariusiame puslapyje pasirinkite „IMF eLIBRARY“. 

„IMF eLIBRARY“ bazėje yra daugiau nei 10 500 leidinių įvairiais skaitmeniniais formatais. Spustelkite 

skirtuką „Kolekcijos“, esantį pagrindinio puslapio viršuje, kad būtų galima peržiūrėti, kokia informacija 

yra prieinama. Bendrajai kategorijai priskiriama TVF statistika, knygos ir analitiniai straipsniai, periodiniai 

leidiniai ir ataskaitos. Pasirinkę norimą seriją, pamatysite atskirus pavadinimus. 

 

 

 

 

Kas yra „IMF eLIBRARY“? Kokią informaciją galite rasti? 

Kaip pradėti naudotis? 

http://www.lnb.lt/
http://elibrary.imf.org/


GRĮŽTI Į TURINĮ    3 

 

    

www.lnb.lt , el. p. biblio@lnb.lt, tel. (8 5) 249 7028  

Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius 

 

 

 

Paprasta paieška 

Norėdami atlikti bendrąją paiešką paieškos laukelyje, esančiame kiekvieno puslapio viršuje, įveskite žodį 

ar frazę. Šiuo atveju ieškosite tarp visų reikšminių žodžių (autoriaus, pavadinimo, šaltinio, ISBN numerio 

ir santrumpos). Paieška atrinks jūsų užklausą labiausiai atitinkančius straipsnius, dokumentus, knygas ir 

išdėstys juos pagal aktualumą. Norėdami peržiūrėti skyriaus ar straipsnio šaltinį, spustelėkite viršelio 

vaizdą. 

 

Išplėstinė paieška 

Norėdami patikslinti paiešką, rinkitės išplėstinę paiešką (Advanced search). Ši paieška suteikia galimybę 

ieškoti tik pavadinimo, autoriaus ar sujungti kelis paieškos laukus. Žemiau esančiame paveikslėlyje 

pateikiamas paieškos pavyzdys, kaip rasti dokumentus, kurių pavadinime yra žodis „prekyba“ (trade) ir 

spausdintus serijoje „IMF Working Paper“. 

 

 

Kaip atlikti paiešką? 

 

http://www.lnb.lt/
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Naršymas „IMF eLIBRARY“ ir paieškos tikslinimas 
 

Pagrindiniame „IMF eLIBRARY“ puslapyje pasirinkite skirtuką „Naršyti“ (Browse), kad galėtumėte 

peržiūrėti leidinius pagal pavadinimą, išleidimo datą, seriją ar regioną. 

 

 

Paiešką tikslinti galima: 

1) ieškant tarp rezultatų tiek įvedus vieną žodį, tiek naudojant frazę;  

2) pasirenkant turinio tipą (knygos ir žurnalai, dalys ir straipsniai, viršeliai ir nugarėlės), temą, leidinių 
seriją ar kalbą; 

3) įvedant publikavimo datą ar reikšminius žodžius; 

4) nurodant raidę, į kurią norite patekti;  

5) rūšiuojant leidinius pagal abėcėlę (pavadinimo ar autoriaus), išleidimo datą ar šaltinį;  

6) keičiant rodomų puslapyje publikacijų skaičių.  

 

 

http://www.lnb.lt/
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Kaip atsisiųsti dokumentus? 
 

Paspaudę pasirinkto leidinio pavadinimą iš rezultatų puslapio pateksite į išsamų jo aprašymą. Galite 

atsisiųsti tiek visą dokumentą, tiek jo dalį. Kiekvienas leidinio skyrius turi nuorodą į viso teksto 

dokumentą. Senesnių leidinių publikacijos teikiamos tik PDF formatu. Naujesni leidiniai pateikiami keliais 

skaitmeniniais formatais: PDF, „ePub“ (skirta „iPad“, „Sony“, „Nook“, kitiems įrenginiams) ir „Mobi“ 

(„Kindle“ platformai). Pasirinkti atsisiuntimo tipą galima dešinėje puslapio pusėje esančiame navigacijos 

skyrelyje.  

 

 

 

 

Prie Tarptautinio valiutos fondo duomenų bazės „IMF eLIBRARY“ galima jungtis tik iš Nacionalinės 

bibliotekos skaityklose esančių stacionariųjų kompiuterių. 

Nuotolinė prieiga prie duomenų bazės 

http://www.lnb.lt/

