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Szanowni Państwo,
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, by nowonarodzony Chrystus wypełnił Wasze serca spokojem, radością i miłością pozwalając cieszyć się czasem spędzonym w cieple
domowego ogniska, a Nowy Rok niech niesie ze sobą ciekawe wyzwania oraz pomyślność w ich realizacji. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku
życzy
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

JUBILEUSZ STULECIA GBPiZS ORAZ INAUGURACJA BIBLIOTEKI CYFROWEJ
12 grudnia 2018 r. w siedzibie Głównej
Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
odbyły się oficjalne obchody związane z jubileuszem 100-lecia Biblioteki. Towarzyszyła im
inauguracja Biblioteki Cyfrowej, którą GBPiZS
oddała właśnie do dyspozycji swych czytelników. List gratulacyjny Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Pani Elżbiety Rafalskiej
odczytał Dyrektor Biura Pełnomocnika
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
Pan Michał Pelczarski. W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele instytucji podległych
Ministerstwu m.in. Pani Renata Wicha Zastępca Komendanta Głównego OHP,
Pan Prof. Łukasz Arendt - Dyrektor IPISS,
Pani Stanisława Kocot - Naczelnik w Departamencie Rynku Pracy oraz przedstawiciele świata nauki m.in. Pan Prof. dr hab. Julian
Auleytner – Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Jubileusz 100-lecia Głównej Biblioteki
Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wpisuje się
w uroczystości rocznicowe związane z odzyskaniem niepodległości przez Rzeczpospolitą
Polską. Historia Biblioteki sięga bowiem 1918 r.,
kiedy to właśnie po odzyskaniu niepodległości
zaczęły tworzyć się struktury administracyjne
państwa polskiego. Jednym z pierwszych powołanych wówczas urzędów było Ministerstwo
Pracy i Opieki Społecznej, które w swojej strukturze utworzyło specjalistyczną bibliotekę, obecną Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego.
Uroczystościom rocznicowym towarzyszyła inauguracja Biblioteki Cyfrowej stworzonej
ze zbiorów Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali Pan Michał Pelczarski, Dyrektor
Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób

Niepełnosprawnych oraz Pani Justyna Garbarczyk,
Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego.

zacji zbiorów i tworzenia Biblioteki Cyfrowej
oraz wdrażania programu NUKAT i zalet z niego
płynących.

W trakcie jubileuszowego spotkania
Pani Dyrektor Justyna Garbarczyk opowiedziała
o historii Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego oraz wręczyła dyplomy pracownikom najbardziej zaangażowanym w stworzenie
Biblioteki Cyfrowej. Wyróżnione zostały także
osoby, które wniosły duży wkład pracy w prowadzony równolegle projekt GBPiZS, jakim było
wdrożenie programu NUKAT.

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości
przybyli goście mogli zapoznać się z towarzyszącymi jej wystawami poświęconymi 100. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej
Polskiej oraz 100-leciu Głównej Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego.

Przyszła pora na ciepłe słowa, gratulacje
i życzenia, które wygłosili przedstawicie różnych
instytucji. Odczytano także listy gratulacyjne.
Pracownice Głównej Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego przedstawiły dwie
prezentacje, przybliżając gościom temat digitali-

PODSUMOWANIE ROKU 2018
W tym numerze Newslettera chcielibyśmy Państwu zaprezentować efekty działań
pracowników Głównej Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego w roku 2018.
Wiele projektów jest nadal w trakcie realizacji,
niemniej jednak wieloma dokonaniami chcielibyśmy się pochwalić już dziś.
Mijający rok 2018 był dla Głównej
Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
rokiem wyzwań i okresem wytężonej pracy skupionej wokół tworzenia Biblioteki Cyfrowej. Jest
ona uwieńczeniem prac digitalizacyjnych prowadzonych od kilkunastu miesięcy przez Dział
Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
i ma na celu upowszechnianie dostępu do pozycji, które znajdują się w jego zasobach.

Obecnie Biblioteka Cyfrowa GBPiZS to ponad
1800 tytułów, które składają się na 3 kolekcje:
Bibliografie, Księgozbiór Komitetu Pracy i Płac,
Układy Zbiorowe Pracy. Kolekcja Bibliografie
dzieli się z kolei na 4 podkolekcje: Bibliografia
Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy,
Bibliografie monotematyczne, Bibliografie osobowe oraz Katalogi i informatory. W kolekcji
Układy Zbiorowe Pracy oprócz tekstów układów
z lat 1948-1974 można także znaleźć taryfikatory
odnoszące się do poszczególnych układów.
W 2018 roku bibliotekarze GBPiZS przeszli
szkolenie z wprowadzania danych do bazy
NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny).
Odtąd systematycznie umieszczają w niej opisy
pozycji bibliograficznych ze zbiorów GBPiZS,

współtworząc katalog centralny. Dzięki temu
czytelnicy zyskali informację o dostępności poszczególnych książek z dziedzin takich jak: rynek
pracy, polityka społeczna, prawo pracy, socjologia i psychologia pracy, BHP i ochrona zdrowia,
czy zarządzanie zasobami ludzkimi, a zbiory
Biblioteki są widoczne nie tylko w katalogu
NUKAT, ale także w największym światowym
katalogu WorldCat.

ry i renty 2010 – 2017 (literatura polska i obca
w wyborze)., Bibliografia nr 142 Jakość życia,
ubóstwo i wykluczenie społeczne 2010 – 2017
(literatura polska i obca w wyborze).

W ramach działalności naukowej Główna
Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
wydała drukiem i na płytach CD 5 nowych publikacji tj. Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy. Piśmiennictwo polskie
za rok 2017 wydana w dwóch tomach, Bibliografia
Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy
w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.
Piśmiennictwo polskie za 2017 rok., Bibliografia
nr 140. Migracje 2009 – 2017 (literatura polska
i obca w wyborze)., Bibliografia nr 141 Emerytu-

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego rozwija się otwierając swe zasoby
nie tylko na czytelników lokalnych. Chcemy
by z naszego księgozbioru oraz z naszych publikacji mogli korzystać naukowcy, studenci, pracownicy administracji publicznej oraz wszyscy
zainteresowani tematyką pracy. Dlatego nasze
publikacje dostępne są także w wersji elektronicznej - do pobrania ze strony internetowej
GBPiZS, która w minionym roku przeszła modernizację. O nowych, ale i dotychczasowych formach działalności informujemy poprzez media
społecznościowe takie jak Facebook i Twitter
oraz za pośrednictwem ukazującego się raz
w miesiącu na stronie internetowej Newslettera.
Tego, który Państwo właśnie czytacie.

DZIENNIKI USTAW I MONITOR POLSKI

PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA

Informujemy, że od stycznia 2018 r. wybrane pozycje z Dzienników Ustaw oraz Monitora
Polskiego związane z pracą i zabezpieczeniem
społecznym publikowane są w formie elektronicznej na naszej stronie w zakładce „ZBIORY Bazy danych”.

Analizy artykułów z czasopism angielsko-,
francusko- i niemieckojęzycznych publikowane
w formie elektronicznej na stronie internetowej
Biblioteki, w zakładce „GBPiZS - Nasze publikacje - PiPS”. Zakładki określające język, pozwalają
Państwu dotrzeć do listy tytułów czasopism
w danym języku i analiz artykułów, które
w ramach danego tytułu są sukcesywnie zamieszczane. Podział na miesiące pozwala
Państwu śledzić dodawane na bieżąco analizy,
bez potrzeby wyszukiwania ich poprzez tytuł
czasopisma.

RODZINA—PRACA—POLITYKA SPOŁ.
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

Mamy nadzieję, że forma ta zapewni
Państwu szybsze dotarcie do interesujących artykułów z zagranicznej prasy branżowej, prenumerowanej przez naszą Bibliotekę.

WYKAZ NABYTKÓW

GBPiZS

(Komunikat Biblioteki) - miesięcznik. Prezentuje nowe nabytki - wydawnictwa zwarte gromadzone w ramach zakupów, wymiany i darów.
=> więcej
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