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Szanowni Państwo,
W lutowym numerze Newslettera prezentujemy tytuły książek związanych z tematyką pracy, które zostały
wydane przez GBPiZS w 2017 r. oraz podsumowanie naszej bieżącej działalności. Zapraszamy także do udziału w głosowaniu zorganizowanym przez Dział Zbiorów dla Niewidomych.
Redakcja

PUBLIKACJE GBPiZS W 2017 R.
W ramach podsumowania ubiegłego roku, chcielibyśmy przypomnieć Państwu publikacje, które zostały wydane przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w 2017 r.
Przede wszystkim warto wspomnieć, że ukazały się
aż dwa roczniki naszego sztandarowego wydawnictwa, którym jest Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy, prezentujące literaturę
przedmiotu za rok 2015 i 2016. Jako osobne wydawnictwa towarzyszyły im akty prawne zaprezentowane w zbiorze pt. Ekonomiczne i Społeczne Zagadnienia Pracy w „Dzienniku Ustaw” i „Monitorze Polskim”.
W serii „Bibliografie” zostały opracowane i wydane
trzy kolejne pozycje:
nr 137 Praca i życie ludzi starszych 2011-2016
(literatura polska i obca w wyborze). Była to już
ósma pozycja z tego cyklu;
nr 138 Bibliografia prac prof. dr hab. Bożeny
Balcerzak-Paradowskiej 1975-2016. Jest to już szesnasta bibliografia osobowa wydana przez GBPiZS;
nr 139 Problemy rodziny (literatura polska
2007-2016). Było to już dziesiąte opracowanie doty-

czące tej tematyki.
We współpracy z Działem
Zbiorów dla Niewidomych
ukazał się po raz trzeci Katalog nowości czytelniczych
książek mówionych w standardzie DAISY i formacie
Czytak.
W naszym Newsletterze
informowaliśmy także co miesiąc o nowych numerach wydawnictw ciągłych takich jak:
Praca i Polityka Społeczna (przegląd czasopism zagranicznych w wyborze) - miesięczniku zawierającym
analizy faktograficzne artykułów z prasy zagranicznej;
Rodzina - Praca - Polityka Społeczna (cotygodniowy
przegląd artykułów z czasopism polskich)
oraz
Komunikat Biblioteki czyli wykaz nabytków Działu
Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
Wszystkie nasze publikacje są dostępne w formie
elektronicznej z naszej strony internetowej.

DZdN ZAPRASZA DO GŁOSOWANIA
DZdN planuje w tym roku nagrać kolejne książki.
Poprosił więc Czytelników o zgłoszenie propozycji,
jakie tytuły warto w ten sposób przygotować. Tak
powstała lista 350 pozycji. Teraz, spośród nich,
chcemy wybrać te, które ostatecznie zostaną nagrane, dlatego zapraszamy Państwa do głosowania.
Na wspomnianej liście nie pojawiły się tytuły, które
już są w zbiorach książki mówionej DZdN, takie, które wkrótce zostaną zakupione, albo są nagrywane
przez wydawnictwa. Zgłoszenia, które są w księgozbiorze w wersji tekstowej (Skanowisko lub Tekst
cyfrowy) zostały oznaczone odpowiednim dopiskiem
w nawiasie.
Wiele z propozycji zostało zgłoszonych do poprzedniej edycji głosowania w 2016 r. i zdobyło pewną
ilość głosów, jednak aby wyrównać szanse nowych
zgłoszeń z istniejącymi dawniej, oraz mając na uwadze zmieniające się gusta czytelnicze - wszystkie propozycje startują z zerową liczbą głosów.
Realizować będziemy kolejno zgłoszenia wg liczby
głosów od największej, a ilość opcji wygrywających
(które zostaną nagrane), zależy od długości książki
i kosztu jej przygotowania. Na ogół proponowane

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

były konkretne tytuły, ale też autorzy, cykle,
lub ogólna tematyka książek. Jeżeli opcją wygrywającą będzie tytuł - zostanie on przygotowany. Jeżeli
cykl - nagrana zostanie pierwsza część tego cyklu,
albo pierwsza brakująca w księgozbiorze. Jeżeli autor lub temat - wybrany przez bibliotekę tytuł tego
autora, albo książka na dany temat. Głosować można na dowolnie wiele opcji. Głos można zmieniać
do zakończenia głosowania.
Głosy na opcje wyświetlone na pojedynczej stronie
głosowania, zostaną zapisane po kliknięciu przycisków na dole strony. Przycisk "Dokończ później" zapisuje wyświetlone głosy i umożliwia powrót do głosowania w późniejszym terminie. Link umożliwiający
dokończenie głosowania, będzie wyświetlany
na stronie głównej serwisu. Po kliknięciu tego linku wyświetlone zostanie głosowanie od następnej strony. Okno głosowania jest wyposażone w mechanizm
potwierdzenia opuszczenia strony, dla uniknięcia
sytuacji, że ktoś spędzi trochę czasu zaznaczając opcje na wyświetlonej stronie, a następnie przez przypadek zamknie okno przeglądarki. Głosowanie jest
dostępne pod nagłówkiem "Aktywne głosowania"
na głównej stronie serwisu po zalogowaniu,
albo bezpośrednio—poprzez LINK.

PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA
Nr 12 z 2017 r. jest ostatnim numerem w dotychczasowej formie. W bieżącym roku analizy artykułów
z czasopism angielsko-, francusko– i niemieckojęzycznych będą publikowane w formie elektronicznej
na stronie internetowej biblioteki w zakładce
„GBPiZS - Nasze publikacje”. Mamy nadzieję, że forma ta zapewni Państwu szybsze dotarcie do interesujących artykułów z zagranicznej prasy branżowej,
prenumerowanej przez naszą Bibliotekę. => nr 12

WYKAZ NABYTKÓW
(Komunikat Biblioteki) - miesięcznik. Prezentuje no-
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we nabytki - wydawnictwa zwarte gromadzone
w ramach zakupów, wymiany oraz darów. => więcej
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