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Szanowni Państwo,
Z myślą o wygodzie naszych Czytelników już jakiś czas temu rozpoczęliśmy proces digitalizacji zbiorów z zakresu pracy i zabezpieczenia społecznego. O jego postępach przeczytacie Państwo w kwietniowym numerze
naszego Newslettera. Za jego pośrednictwem zapraszamy także do korzystania z naszych internetowych
publikacji.
Redakcja

DIGITALIZACJA W DZIALE ZBIORÓW PRACY

I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
W 2015 roku w Dziale Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego GBPiZS postanowiono przystąpić do digitalizacji księgozbioru
w celu stworzenia biblioteki cyfrowej i tym samym udostępnienia w wersji elektronicznej
publikacji będących w posiadaniu DZPiZS
wszystkim użytkownikom biblioteki, a zwłaszcza osobom niewidomym i słabowidzącym.
W związku z tym zdecydowano zeskanować
zbiory DZPiZS, aby dysponować „wkładem”
do projektowanej biblioteki cyfrowej. W pierwszej kolejności do skanowania wytypowano pozycje z tzw. księgozbioru KPiP (Komitetu Pracy
i Płac), zawierającego m.in. publikacje z okresu
międzywojennego, stanowiące cenny zasób historyczny.
W pierwszym etapie prac, w grudniu
2015 r., zawarto umowę z firmą zewnętrzną
na skanowanie książek z wydzielonego księgozbioru. W ramach umowy zeskanowano
316 wol. ze zbiorów KPiP (121 088 stron)
oraz 62 wol. ze zbiorów specjalnych (prace doktorskie z dziedziny pracy i zabezpieczenia spo-

łecznego - 18 912 s.).
Jednocześnie na skanerze zakupionym przez
GBPiZS rozpoczęto we własnym zakresie skanowanie układów zbiorowych pracy. Układy te stanowią cenne źródło informacji dla osób poszukujących dokumentacji w celu uzyskania możliwości ponownego przeliczenia emerytury. Dokumentami tymi są zainteresowane zarówno
osoby prywatne, jak i sądy prowadzące sprawy
z zakresu ubezpieczeń społecznych. Do tej pory
zeskanowano około 152 układy zbiorowe z ogólnej liczby około 200.
W 2016 roku w dwóch transzach przekazano do skanowania firmie zewnętrznej pozycje z
księgozbioru KPiP (391 poz.) oraz 47 taryfikatorów do układów zbiorowych i 336 publikacji
GBPiZS.

W grudniu 2016 roku przystąpiono
do pierwszego etapu weryfikacji zeskanowanych
materiałów. W tym celu zakupiono program
ABBYY FineReader. Do weryfikacji w pierwszej
kolejności przeznaczono pozycje w języku polskim z księgozbioru KPiP. Do drugiego etapu

weryfikacji przeznaczono układy zbiorowe pracy. Za pomocą programu ABBYY FineReader
wersja 14, pracownicy Biblioteki dokonują OCRowania, a następnie weryfikacji zeskanowanych
układów. Zadaniem OCR jest rozpoznanie tekstu
w zeskanowanych dokumentach i umożliwienie
ich przeszukiwania. Przygotowane w ten sposób
pliki są gotowe do włączenia ich w planowaną
bibliotekę cyfrową.
Równolegle podjęto rozpoznanie rynku
w zakresie programów obsługujących biblioteki
cyfrowe. Wg danych Federacji Bibliotek
Cyfrowych na 133 zarejestrowane biblioteki cyfrowe 82 z nich używało programu dLibra, stworzonego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Są to w zdecydowanej
większości duże biblioteki naukowe, akademickie i publiczne. Inne biblioteki, które nie są zrzeszone w FBC także używają tego oprogramowania. Oprócz tego oprogramowania brano rów-

nież pod uwagę program ADAM opracowany
przez firmę ExLibris, stanowiący dodatek
do programu ALEPH używanego w GBPiZS.
Ponieważ program dLibra stwarza większe
możliwości rozbudowywania biblioteki cyfrowej
i przeszukiwania zbiorów cyfrowych, a jednocześnie możliwa jest współpraca tego programu
z programem ALEPH, zdecydowano się na zakup
tego programu. Ponadto dLibra umożliwia przekazywanie
metadanych
do
Europeany
(biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa
kulturowego i naukowego Europy w Internecie,
która współpracuje z ponad 3000 instytucjami
kultury w Europie) i innych światowych repozytoriów.
Mamy nadzieję, że wkrótce nasi użytkownicy będą mogli korzystać z biblioteki cyfrowej
tworzonej w Dziale Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA

DZIENNIKI USTAW I MONITOR POLSKI

Nr 12/2017 Pracy i Polityki Społecznej był
ostatnim numerem ukazującym się w papierowej 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 - PiPS”. Zakładki określające język, pozwolą Państwu dotrzeć do listy tytułów czasopism w danym języku i analiz artykułów, które w ramach danego
tytułu będą sukcesywnie zamieszczane. Podział
na miesiące pozwoli Państwu śledzić dodawane
na bieżąco analizy, bez potrzeby wyszukiwania
ich poprzez tytuł czasopisma.

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

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

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

WYKAZ NABYTKÓW

GBPiZS
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa
tel. 22 642 04 7

(Komunikat

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

