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Szanowni Państwo,
W najnowszym numerze naszego Newslettera przeczytacie obszerną relację z działalności Koła Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, które funkcjonuje przy Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
Odsyłamy Państwa także do lektury naszych internetowych wydawnictw.
Redakcja

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

PRZY GŁÓWNEJ BIBLIOTECE PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
I WSPÓŁPRACA Z INNYMI STRUKTURAMI STOWARZYSZENIA
W czerwcu 2015 r., na mocy Uchwały
nr 9/2015 Zarządu Warszawskiego SBP, powołano
Koło SBP przy Głównej Bibliotece Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego. Akces do organizacji
społecznej o charakterze fachowym i naukowym,
doświadczonej w obszarze kultury jest nobilitacją
dla naszej naukowej placówki. Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich, powołane do istnienia
w 1917 r., było pierwszą organizacją skupiającą bibliotekarzy w kraju odzyskującym wolność po wielu
latach zaborów. Misją Stowarzyszenia, organizacji
pożytku publicznego, zrzeszającej ponad 7,5 tys.
osób, jest wszelka działalność mająca na celu rozwój bibliotek, integrację środowiska bibliotekarskiego, tworzenie pozytywnej wizji bibliotek, zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form
kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Koło SBP przy naszej Bibliotece, liczące obecnie jedenastu członków, z dwóch działów Biblioteki:
Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
i Działu Zbiorów dla Niewidomych, od momentu po-

wstania jest zaangażowane w działalność prowadzoną przez organizację i realizację przyjętych przez nią
założeń programowych. Pierwszym celem realizowanym w naszym Kole jest aktywny udział w tworzeniu
społeczeństwa wiedzy oraz zwiększanie dostępu
do nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego. Już w pierwszych miesiącach działalności członkowie Koła wzięli udział w X Forum
Młodych Bibliotekarzy, wydarzeniu o charakterze
edukacyjnym, mającym na celu wymianę doświadczeń zawodowych, popularyzację działań sprzyjających rozwojowi bibliotek. W kolejnym roku uczestniczyliśmy w seminarium naukowym „Big Data
and cloud computing jako narzędzia w informacji
i nauce”, zorganizowanym przez Centrum
Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum
Dokumentacji Europejskiej, pod egidą firmy
Microsoft
i
Interdyscyplinarnego
Centrum
Modelowania Matematycznego i Komputerowego
oraz Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich. Czynny udział w spotkaniu
umożliwił poznanie nowych technologii, wykorzy-

stywanych obecnie w sferach związanych z informacją, nauką i pracą biblioteki. Wzbogacające wiedzę
treści przedstawione w trakcie seminarium okazały
się przydatne w naszej pracy naukowej i bibliotecznej działalności zawodowej. Kolejnym elementem
realizacji współpracy z ogólnopolskimi strukturami
Stowarzyszenia na polu rozwijania społeczeństwa
wiedzy był udział pracowników naszej Biblioteki
w X Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i organizacja
bibliotek” pod hasłem „Zarządzanie jakością. Nowe
rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej”,
zorganizowanej pod auspicjami Uniwersytetu Gdańskiego,
Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej oraz Komisji
Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich. Pracownik naszej placówki naukowej przedstawił referat autorstwa Dyrektor GBPiZS, członkini
naszego Koła „Innowacje misją nowoczesnej
Książnicy. Cyfryzacja administracji publicznej
w Polsce a działalność Głównej Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego”. W maju 2016 r.
członkowie Koła wzięli udział w I Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej „Ochrona zbiorów bibliotecznych Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość”, zorganizowanej przez Katedrę Informacji Naukowej
i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, pod honorowym patronatem
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Myślą przewodnią konferencji było wieloaspektowe ujęcie tematu ochrony zbiorów bibliotecznych z punktu widzenia podłoża historycznego oraz digitalizacji zbiorów w perspektywie ich ochrony. W czerwcu tego
roku decyzją Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP
dofinansowano udział członka naszego Koła w XI Forum
Młodych Bibliotekarzy. Podczas ogólnopolskiego
Forum, które odbyło się w Opolu w czerwcu 2016 r.,
pracownik naszej Biblioteki wygłosił referat
„Bibliotheca Magna Perennisque – honorowe wyróżnienie dla GBPiZS w Warszawie za całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego”.
Przedstawienie specyfiki działalności naszej Biblioteki spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy
Forum, rozwinęło kompetencje i powiększyło zasób
wiedzy uczestników z ośrodków naukowych z całego
kraju. Jesienią 2016 r. członkowie Koła wzięli udział
w Wikiwarsztatach pt.: „Wikipedia dla Bibliotekarzy”
w ramach akcji „100 haseł na stulecie SBP”, natomiast w kolejnym roku w Maratonie edycyjnym

z tego cyklu, członek Koła przy naszej Bibliotece
opracował hasło internetowej Encyklopedii – notę
biograficzną Konrada Baumgartena (1470-1514),
drukarza, wsławionego założeniem w 1498 r. pierwszej w Gdańsku oficyny typograficznej. Kolejnym elementem realizacji strategii Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich przez Koło działające przy naszej naukowej Książnicy odnośnie tworzenia przestrzeni partnerskiej dla rozwoju bibliotek
w społeczeństwie wiedzy i wzrostu aktywności polskich bibliotekarzy i bibliotek na forum międzynarodowym był czynny udział w I Międzynarodowej
Konferencji z cyklu „ Hinc Omnia: Zbiory historyczne,
artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych
instytucjach kultury” o sprofilowanym podtytule
„Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja”, która odbyła się
w listopadzie 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Warszawie. Prelekcja autorstwa członków Koła przy
naszej placówce dotyczyła opisu cennych i ciekawych
z historycznego punktu widzenia kolekcji druków
historycznych, skorelowanych z historią polskiego
prawodawstwa, zagadnień związanych z proweniencją, konserwacją, cyfryzacją zbiorów oraz dziejami
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
W 2017 roku członkowie Koła wzięli także udział
w Konferencji naukowej „Od rękopisów po bazy danych”
na Wydziale Dziennikarstwa i Bibliologii Uniwersytetu
Warszawskiego, w XI Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie
i organizacja Bibliotek”, w XXVII Sesji Varsavianistycznej pt. ”Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – historia i współczesność” oraz w licznych warsztatach.
Kolejnym celem Stowarzyszenia realizowanym
przez Koło działające przy naszej Bibliotece jest artystyczna, wydawnicza i literacka działalność twórcza
w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. W jednym z ostatnich numerów periodyku
„Bibliotekarz” wydawanego przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich i Bibliotekę Publiczną
m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa
Mazowieckiego, ukazał się artykuł pracownika
Ośrodka Informacji Naukowej GBPiZS, przewodniczącej
Koła. Tekst pt.: „Historyczne zbiory Głównej Biblioteki
Pracy i Zabezpieczenia Społecznego” zamieszczony
w dziale „Z bibliotek” przedstawił cenne i ciekawe
z historycznego punktu widzenia kolekcje druków
historycznych ze skarbca Książnicy: Stare druki

z XVIII w. o rodzimej proweniencji oraz dzieła związane z historią polskiego prawodawstwa „Starodawne
prawa polskiego pomniki – Ius Civile XIX w.”. Zaprezentowane dzieła scharakteryzowano w zakresie opisu bibliograficznego, struktury proweniencyjnej i powiązań historyczno-literackich.
W ramach realizacji celu utrzymywania kontaktów, wymiany informacji i doświadczeń, działań
na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, popularyzowania
akcji sprzyjających rozwojowi bibliotek, kreowania
pozytywnego wizerunku placówki, a wreszcie integracji środowiska bibliotekarskiego, Koło SBP przy
GBPiZS od momentu powołania z zaangażowaniem
włącza się w organizację kolejnych edycji Dni
Otwartych Biblioteki. Dotychczas przedstawiano prezentacje multimedialne na temat działalności placówki, prezentowano wystawy: pt.: ”Starodawne
prawa polskiego pomniki. Ius Civile XIX wieku
w księgozbiorze GBPiZS” oraz „Rodzina i jej problematyka w zbiorach Biblioteki”, przygotowane przez
członków Koła SBP, prezentowano urządzenie lektorskie ClearReader+, ułatwiające odczytywanie tekstów czarnodrukowych przez czytelników niewidomych i słabowidzących, zapraszanym gościom umożliwiano bezpłatne nabywanie licznych wydawnictw
Biblioteki. W 2017 r. odbyła się III edycja Dnia
Otwartego, z hasłem przewodnim ”Sytuacja osób
starszych”. Imprezę uświetniło otwarcie wystawy
poświęconej zbiorom Biblioteki o tematyce senioralnej autorstwa członka Koła. Ważnym elementem
spotkania było przybliżenie przez Dział Zbiorów
dla Niewidomych sposobów wykorzystywania technologii informacyjnych do odczytywania przez osoby
niewidome i słabowidzące tekstu drukowanego.
Oprócz działalności naukowej i realizacji celów
o charakterze merytorycznym członkowie Koła SBP
przy Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego aktywnie włączają się w organizację
wycieczek edukacyjnych do innych placówek bibliotecznych i naukowych (m.in. Gabinety Zbiorów
Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie,
Biblioteka Narodowa, Biblioteka Główna Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Biblioteka
Publiczna m.st. Warszawy. Biblioteka Główna
Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej, Książnica Zamojska), bio-

rą również udział w Okręgowych i Oddziałowych
Zjazdach SBP, wyborach okręgowych i oddziałowych,
organizują wybory w Kole i zebrania walne Koła.
Uczestniczą w okolicznościowych spotkaniach i innych wydarzeniach kulturalnych odbywających się
pod egidą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
oraz w wyborach na Bibliotekarza Roku. Koło SBP
przy GBPiZS angażuje się w prowadzone przez
Stowarzyszenie akcje charytatywne, w których biorą
również udział pracownicy, którzy nie są zrzeszeni
w Stowarzyszeniu (coroczna akcja z okazji Dnia Misia
– zbiórka misiów i misiowych książeczek dla dzieci
Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego).
Nasza lokalna struktura biblioteczna afiliowana przy SBP przyłącza się również do realizacji celu
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, polegającego
na właściwym uhonorowaniu własnych członków
zasłużonych dla organizacji i rozwoju bibliotekarstwa. W 2017 r. Zarząd Koła SBP, działającego przy
Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
wystąpił z wnioskiem do Zarządu Oddziału SBP
w Warszawie o przyznanie Dyrektor Biblioteki
i Zastępcy Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych
listów gratulacyjnych.

PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA

DZIENNIKI USTAW I MONITOR POLSKI

Chcielibyśmy przypomnieć, że w bieżącym
roku analizy artykułów z czasopism angielsko-,
francusko- i niemieckojęzycznych są 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.

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

RODZINA—PRACA—POLITYKA SPOŁ.

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

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

GBPiZS

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

