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Pastarąjį dešimtmetį spartėjant pasaulinei inter-
neto plėtrai pasirodė nemažai informacinių leidinių, 
vadinamųjų interneto geltonųjų puslapių, kuriais 
bandoma užpildyti universalių ir specializuotų žiny-
nų stygių. Ekonomikos, finansų ir investicijų srityse 
pastebimas ryškus tokių leidinių trūkumas. Dažniau-
sia šias sritis aprėpia universalesni žinynai, kuriuose 
apžvelgiamos bendresnės sąvokos. Juose informa-
cija paprastai pateikiama nepakankamai analitiškai 
struktūrizuota ir susisteminta. 

Antano Buračo knyga „Internetinė finansų ir in-
vesticijų informacija“ – tai žinynas, kuriuo siekiama 
užpildyti šią spragą. Žinyne profesionaliai apžvel-
giamos ir vertinamos interneto ekonominės ir finan-

sinės informacijos svetainės ir serveriai. Knygoje 
sistemingai apžvelgiami reikšmingesni ekonomikos 
ir finansų informacijos greitkeliai, specializuotos iš-
plėstinės paieškos sistemos, bendradarbiavimo sve-
tainės, bankų ir biržų duomenų bazės.

Internetas, sparčiai besikeičiantys jo finansinių 
serverių ir duomenų bazių tinklai atvėrė naujas gali-
mybes spartinti vertybinių popierių ir kitas operaci-
jas, atlikti jas ištisą parą tiesioginės kreipties režimu 
klientams patogiu laiku. Sparti interneto paslaugų 
plėtra atvėrė naujas galimybes bendradarbiauti, teik-
ti viešąsias paslaugas, atlikti finansines operacijas, 
plėtoti elektroninę prekybą. Išvestinių indeksų ope-
racijos išplėtė rizikos vertinimo nuostatas, paskatino 
naujų statistikos priemonių atsiradimą.

Žinynas padeda geriau orientuotis pagrindinė-
se investavimo, bankininkystės, specialiųjų ekono-
minių tyrimų srityse. Naudinga informacija verslo, 
verslo teisės, statistikos, rinkovados profesijų speci-
alistams perteikiama susisteminta, analizuojant jos 
poreikį ir naudą. 

Pirmojoje dalyje analizuojama finansinių centrų 
informacija – pinigų politikos, tarptautinių finansų, 
centrinės bankininkystės, tarptautinių pinigų rinkų, 
komercinės ir investicinės bankininkystės informa-
cinės bazės. Šioje knygos dalyje taip pat aptariamos 
didžiųjų pasaulio biržų ir investicinių fondų, finansi-
nio tarpininkavimo, konsultavimo, tarptautinių drau-
dimo bendrovių informacinės bazės ir paslaugos. 

Antroji knygos dalis skirta ekonominės infor-
macijos centrams, jų teikiamai informacijai ir paslau-
goms. Apžvelgiami naujausi pasaulinio informacijos 
tinklo adresai, vertinant ir sisteminant svarbesnes  
užimtumo centrų paslaugų, elektroninės prekybos, 
reklamos, nekilnojamojo turto, intelektinės nuosa-
vybės duomenų bazes. 

Trečiojoje žinyno dalyje pateikiamos statistikos 
ir komercinės teisės duomenų bazės. Autorius puikiai 
suvokdamas šių sričių specialistų bei studentų porei-
kius ekonominės informacijos tarptautinių svetainių 
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adresų apžvalgą papildė komercinės ir finansinės tei-
sės bei statistikos svetainių adresų nuorodomis. 

Prieduose gretinamos ekonomikos ir su ja susi-
jusių sričių klasifikacijos labiausiai analitiškai išplė-
totose paieškos sistemose, jų deskriptoriai, taksono-
mijos principai ir paieškos kriterijai. Klasifikatorių 
lyginamoji analizė yra svarbi vertinant perspektyvias 
ekonomikos kryptis ir jų vystymo galimybes. 

Žinynas savo apimtimi ir susisteminta medžia-
ga, atsižvelgiant į didėjančią globalizacijos ir dar-
naus vystymo, intelektinių išteklių specialiųjų tyrimų 
reikšmę žinių visuomenėje, yra svarbus ekonominės 
informacijos šaltinis. Ši knyga tarsi naujų ekono-
minių įverčių, metodų ir teorijų paieškos, studijų ir 
ekonominės profesinės veiklos pagalbininkas.

The reference book of professor Antanas Bura-
cas is devoted to the structural analysis of economic 
and finance information resources, the main e-servi-
ces of this field on the web. More significant econo-
mic and finance information highways on the web 
also specialized retrieval systems are reviewed in 
this reference book with an attempt to help better un-
derstand the problems in the main investment, ban-
king, special economics and interconnected fields of 
information, such as marketing, commerce, business 
law, registers of occupations and real estate, intellec-
tual property, etc. 

The economic terminology is very important in 
understanding the references and services of such 
databases. Most analytically developed internet re-
trieval and classification systems, also their descrip-
tors, taxonomic principles and criteria used in the 
fields of economics and finance under review are 
compared in the supplements of this reference edi-
tion. Their comparative analysis is rather important 
for development of metaeconomics approaches and 

possibilities of globalization, as well as in view of 
growing significance of intellectual creativity within 
the knowledge society. The latter is needed for the 
creation of the new adequate methods and theoreti-
cal backgrounds of economics evaluation. The main 
centers of finance databases are reviewed, such as 
DB of monetary policy and banking, international 
money markets, commercial and investment ban-
king, most important exchanges and investment 
funds, international insuranc, etc. The important part 
of the book is devoted to the financial intermediati-
on and consulting databases, as well as for financial 
calculators on the web, their types and functions. In 
the book, intellectual property and knowledge socie-
ty databases and information services, databases of 
business standards are described.
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