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szanowni państwo!
Jak co roku 8 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, święto zainicjowane przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Rozpoczyna ono Tydzień Bibliotek, w którym organizowanych jest
wiele konferencji, warsztatów i spotkań w czytelnikami. Również Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego w Warszawie czynnie uczestniczy w tym wydarzeniu i pragnie serdecznie zaprosić wszystkich
na Dzień Otwarty, który odbędzie się 9 maja 2017 r o godz. 11.00. Tematem przewodnim tegorocznego
spotkania jest sytuacja osób starszych. więcej

informacje z działu zbiorów dla niewidomych
Sukcesywnie powiększamy zbiór książek brajlowskich. W 2016 roku zamówiliśmy dla naszych czytelników 60 nowych pozycji, które wydała firma Impuls. Są to książki różnego typu - Najwięcej powieści.
Wśród nich przeważają ulubione przez Państwa powieści obyczajowe
(np. trzyczęściowy cykl Marii Ulatowskiej: Sosnowe dziedzictwo) i sensacyjne (np. Johna Grishama:
Młody prawnik, Tess Gerritsen: Osaczona). Nie brakuje też ciekawych pamiętników i reportaży.
Na szczególną uwagę zasługuje dziennik z afrykańskiej podróży Kingi Choszcz, zatytułowany Moja
Afryka. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. www.dzdn.pl

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

zmianA godzin otwarcia
Przypominamy o nowych godzinach otwarcia Biblioteki i Czytelni:
poniedziałek, środa, piątek oraz l i lll sobota miesiąca: 9:00 - 15:30
wtorek, czwartek: 11:00 - 18:30

Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres it@gbpizs.gov.pl
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Audiodeskrypcja w Dziale Zbiorów dla Niewidomych
W Dziale Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS poza książkami
brajlowskimi, książką mówioną, czy publikacjami tyflologicznymi można wypożyczyć filmy z audiodeskrypcją. W zbiorze DZdN znajduje się
obecnie 66 filmów z audiodeskrypcją na płytach DVD. Są to filmy polskie i zagraniczne. Wśród nich są niewątpliwe klasyki, np. filmy w reżyserii Stanisława Barei „Miś”, „Nie ma róży bez ognia”, „Poszukiwany,
poszukiwana”, czy też wspaniałe adaptacje filmowe powieści, takie jak
„Krzyżacy” Aleksandra Forda albo „Potop Redivivus” Jerzego Hoffmana.
Oprócz tego zbiór jest stale powiększany o nowości, nie brakuje takich
tytułów z ostatnich lat jak „Moje córki krowy” Kingi Dębskiej, „Excentrycy,
czyli po słonecznej stronie ulicy” Janusza Majewskiego, czy „Młodość”
Paolo Sorrentino. Pełną listę filmów można znaleźć tutaj. Wszystkie filmy
na płytach są dostępne do wypożyczenia w wypożyczalni książki mówionej DZdN.
Poza tym ścieżki dźwiękowe filmów z audiodeskrypcją można
pobrać w Serwisie wypożyczeń on-line DZdN (https://wypozycz.dzdn.
pl). Aktualnie w Serwisie znajduje się 126 ścieżek filmów z audiodeskrypcją, a zbiór ten systematycznie się powiększa, głównie dzięki współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych
„De Facto”. Do zbiorów Serwisu Wypożyczeń On-line DZdN trafiają ścieżki dźwiękowe filmów z audiodeskrypcją przygotowane przez
Stowarzyszenie „De Facto” w ramach projektu: Internetowy Klub Filmowy
Osób Niewidomych „Pociąg” – www.ikfon.defacto.org.pl współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie na
126 ścieżek w Serwisie, 45 pochodzi od
Stowarzyszenia „De Facto”.
kod PIN do ibuk libra light
Dział Zbiorów dla Niewidomych
GBPiZS serdecznie zaprasza do wypożyPlatforma IBUK Libra Light udostępnia publiczania filmów i ścieżek dźwiękowych filmów
kacje w formatach EPUB i MP3 niewidomym, słaboz audiodeskrypcją.
widzącym oraz innym osobom niepełnosprawnym nie
mogącym czytać książek drukowanych.
Dostęp do zasobów platformy jest możliwy
pod adresem libralight.pwn.pl, po założeniu tam
konta i wprowadzeniu autoryzacyjnego kodu PIN.
Użytkownicy Serwisu Wypożyczeń On-line
DZdN, mogą uzyskać kod PIN klikając link „Kod
PIN do platformy IBUK Libra Light” pod nagłówkiem
„Przydatne linki” na głównej stronie serwisu, po zalogowaniu na stronie:
https://wypozycz.dzdn.pl

