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szanowni państwo!
W listopadowym Newsletterze znajdą Państwo m.in. artykuł na temat bibliotek cyfrowych i podsumowanie
konferencji w której wzięły udział przedstawicielki Działu Zbiorów dla Niewidomych. Zapraszamy do lektury.

Biblioteki cyfrowe
Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat bibliotek cyfrowych, które umożliwiają zdalne korzystanie
z zasobów tradycyjnych bibliotek w postaci elektronicznej. więcej

konferencja tyflopedagogiczna
14 października 2016 r. odbyła się I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Tyflopedagogika
– teoria i praktyka. Osoba z niepełnosprawnością wzroku wobec zmieniającej się przestrzeni społeczno-kulturowej i edukacyjno-rehabilitacyjnej. 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

uroczyste obchody w pałacu prezydenckim
20 października 2016 r. odbyła się uroczystość z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych, Jubileuszu 65-lecia Polskiego Związku Niewidomych
„W Służbie Pokoleń” oraz 70-lecia Zjednoczenia Ruchu Osób Niewidomych w Polsce –
pod honorowym patronatem Prezydenta RP.
Wśród zaproszonych gości znalazły się przedstawicielki Głównej Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego, tj. pani Justyna Garbarczyk – Dyrektor oraz pani Monika
Cieniewska – Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych. Obie panie dyrektor wręczyły pani Annie Woźniak-Szymańskiej – Prezes Polskiego Związku Niewidomych – list
gratulacyjny z okazji Jubileuszu, w którym podziękowały za wieloletnią, pełną zaangażowania działalność na rzecz środowiska osób niewidomych i słabowidzących, jak również
wyraziły nadzieję na kontynuowanie owocnej współpracy pomiędzy naszymi instytucjami.
więcej
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