NEWSLETTER GBPiZS 2016 NR 5

szanowni państwo!
W kolejnym 5 już numerze Newslettera znajdą Państwo artykuł na temat przypadającego w maju Dnia
Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek oraz informacje na temat Warszawskich Targów Książki.

Dzień Bibliotekarza w GBPiZS
8 maja obchodzimy ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Pomysłodawcą ustanowienia święta
jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – organizacja o blisko stuletniej tradycji, działająca na rzecz
rozwoju bibliotekarstwa, budowania tożsamości zawodu bibliotekarza, integracji środowiska oraz kreowania pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza. Wydarzenie skierowane początkowo
tylko do bibliotekarzy stało się świętem, rozpoczynającym Tydzień Bibliotek, podczas którego organizowane są liczne konferencje warsztaty i spotkania dla czytelników. więcej

tydzień Bibliotek
W dniach 8-15 maja 2016 r. odbędzie się XIII edycja programu Tydzień Bibliotek. Tegoroczne wydarzenia promuje wybrany w konkursie plakat i hasło „Biblioteka inspiruje”. więcej

Warszawskie Targi Książki
W dniach 19 - 22 maja 2016 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędą się kolejne 7 już Warszawskie Targi Książki. Gościem honorowym 7 WTK będą Węgry... więcej

RODZINA - PRACA - POLITYKA SPOŁECZNA
Bibliografia wydawana cyklicznie jako tygodnik. Zawiera przegląd najnowszych artykułów z czasopism
polskich. Dzięki temu opracowaniu mogą Państwo zorientować się, jakie tematy są aktualnie poruszane
na łamach polskich czasopism z dziedziny rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego. więcej

wykaz nabytków
(Komunikat Biblioteki) - miesięcznik. Prezentuje nowe nabytki - wydawnictwa zwarte gromadzone
w ramach zakupów, wymiany oraz darów. więcej

praca i polityka społeczna
(Przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze). Zawiera analizy dokumentacyjne artykułów z czasopism i książek zagranicznych znajdujących się w GBPiZS. więcej

Łatwy i szybki dostęp do zbiorów
Użytkownicy mogą przeglądać katalog naszych zbiorów i zamawiać publikacje ze strony
www.gbpizs.gov.pl lub bezpośrednio w Wypożyczalni. Wystarczy założyć kartę Użytkownika.
Na dostarczenie z magazynu książki lub czasopisma czeka się do 10 minut. Na miejscu jest
możliwość odpłatnego wykonania odbitek ksero.

Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres it@gbpizs.gov.pl

