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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. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
w Warszawie 9 maja już po raz trzeci zorganizowała w tym ważnym dla środowiska bibliotekarskiego tygodniu Dzień Otwarty, którego tegorocznym tematem przewodnim jest sytuacja osób starszych. Punktualnie
o godz. 11 gości przywitała Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Pani Justyna
Garbarczyk. Spotkanie oficjalnie zainaugurował Minister Krzysztof Michałkiewicz. Swoje wystąpienie poświęcił
zarówno Świętu Bibliotekarza, jak i tak ważnej dla Ministerstwa polityce senioralnej. Odczytał także i złożył na
ręce Pani Dyrektor Garbarczyk list okolicznościowy Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety
Rafalskiej nawiązujący do tematyki Dnia Otwartego. Minister Michałkiewicz podkreślił ogromne znaczenie pracy bibliotekarzy ujmując to słowami:

„ B iblioteka jest niezbędną częścią naszej kultury , a kultura częścią naszej świadomości ”.
Po oficjalnym wystąpieniu wręczono dyplomy uznania dla zasłużonych bibliotekarzy oraz poproszono
Pana Ministra o oficjalne otwarcie wystawy poświęconej polityce senioralnej.
Część oficjalną zakończyła prezentacja pracownika Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
omawiająca działalność Biblioteki oraz jej zbiory o tematyce senioralnej. Dział Zbiorów dla Niewidomych
przybliżył zgromadzonym gościom technologie informacyjne wykorzystywanie do odczytywania tekstu drukowanego przez osoby niewidome i słabowidzące. Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną. 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

informacje z działu zbiorów dla niewidomych
10 maja 2017 r. Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
odwiedzili przedstawiciele Europejskiej Unii Niewidomych: pan Mokrane Boussaïd – Dyrektor biura EUN
oraz pan Romain Ferretti – Dyrektor ds. Projektów, którzy przyjechali do Warszawy na zaproszenie
Polskiego Związku Niewidomych.
Pracownicy biblioteki: pani Agnieszka Pelczarska z Sekcji Zbiorów Książki Mówionej i pan Grzegorz
Złotowicz – starszy tyfloinformatyk – opowiedzieli gościom o funkcjonowaniu naszego działu, wyjaśnili kto,
na jakiej zasadzie, i w jaki sposób może wypożyczać publikacje z księgozbioru DZdN (przez internet, za
pośrednictwem poczty oraz na miejscu w siedzibie biblioteki). Szczególną uwagę poświęcili serwisowi wypożyczeń on-line, który umożliwia pobieranie publikacji na komputer lub na odtwarzacz, jak również bezpośrednie odsłuchiwanie książek za pomocą zaimplementowanego na stronie internetowej odtwarzacza
książek DAISY.
Goście dowiedzieli się również o zabezpieczeniach, jakie biblioteka w najbliższym czasie wprowadzi,
aby uchronić zbiory przed ich nielegalnym rozpowszechnianiem w internecie.
Panowie dyrektorzy bardzo interesowali się problematyką związaną z wypożyczaniem transgranicznym
i prawami autorskimi.
Po spotkaniu zwiedzili pomieszczenia zajmowane przez Sekcję Zbiorów Książki Brajlowskiej i Sekcję
Zbiorów Książki Mówionej oraz magazyn, w którym przechowujemy zbiory.
Goście byli bardzo zadowoleni z pobytu w naszej bibliotece. Dzięki otrzymanym informacjom pogłębili
swoją wiedzę o czytelnictwie osób niewidomych w Polsce i technologiach wykorzystywanych do udostępniania zbiorów a także umożliwiających osobom niewidzącym zapoznawanie się z publikacjami.
W dniach 11-12 maja 2017 r. w Gdańsku odbyła się XI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja
Bibliotek” pod hasłem Multibibliotekarstwo, zorganizowana przez Uniwersytet Gdański, Komisję Zarządzania
i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Bibliotekę Gdańską PAN. Główną Bibliotekę Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowały panie: Monika Cieniewska (Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów
dla Niewidomych), Anna Nobis (Dział Zbiorów dla Niewidomych) i Beata Magdalińska (Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego). Panie Monika Cieniewska i Anna Nobis wystąpiły na konferencji z prezentacją pt. „Multimedia w pracy z użytkownikami niepełnosprawnymi wzrokowo”, a także przygotowały
referat pod tym samym tytułem, który zostanie opublikowany w monografii pokonferencyjnej. Wystąpienie
rozpoczęło się przywołaniem danych mówiących, że aż 82% informacji o otaczającym świecie dociera do
człowieka poprzez zmysł wzroku. W trakcie prezentacji udało się przekonać słuchających, że mimo tak dużych ograniczeń osoby niepełnosprawne wzrokowo mogą i chcą korzystać z bibliotek i ich zasobów zarówno tych tradycyjnych, jak i cyfrowych. A Dział Zbiorów dla Niewidomych jest tego doskonałym przykładem.
Prezentacja została pozytywnie przyjęta, a uczestnicy konferencji chętnie rozmawiali z przedstawicielkami
Działu Zbiorów dla Niewidomych na poruszane w wystąpieniu kwestie.

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

informacje z działu zbiorów dla niewidomych

Audiodeskrypcja w Dziale Zbiorów dla Niewidomych
15 nowych ścieżek dźwiękowych filmów z audiodeskrypcją
Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS wzbogacił się o 15 nowych
ścieżek filmów z audiodeskrypcją. Ścieżki można pobrać
w Serwisie wypożyczeń on-line DZdN na stronie wypozycz.dzdn.pl .
10 filmów przekazało do DZdN Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy
dla Niepełnosprawnych „De Facto”. Są to filmy: „Demon” reż. Marcin
Wrona, „Dwunastu gniewnych ludzi” reż. Sidney Lumet, „Dziedzictwo
/ Inheritance” reż. James Moll, „Lśnienie” reż. Stanley Kubrick, „Mad
Max: Na drodze gniewu” reż. George Miller, „Mandarynki” reż. Zaza
Urushadze, „Skazani na Shawshank” reż. Frank Darabont, „Timbuktu”
reż. Abderrahmane Sissako, „Turysta” reż. Ruben Östlund, „Zaklęte rewiry” reż. Janusz Majewski.
Lubiącym dreszczyk emocji polecamy klasyk, jakim niewątpliwie
jest horror z 1980 roku – „Lśnienie” w reżyserii Stanleya Kubricka. Główny
bohater Jack, grany przez Jacka Nicholsona, zostaje stróżem hotelu
zamkniętego w trakcie zimy. Razem z rodziną przeprowadza się w górzystą okolicę do – przynajmniej z pozoru – opustoszałego hotelu.
Za podstawę scenariusza do filmu posłużył bestseller autorstwa
Stephena Kinga.
Kolejne 5 filmów można także – poza możliwością pobrania ścieżek dźwiękowych z Serwisu – wypożyczyć na płytach DVD w wypożyczalni książki mówionej DZdN. Są to filmy: „Mustang” reż. Deniz Gamze
Ergüven, „Ostatnia rodzina” reż. Jan P. Matuszyński, „Planeta Singli”
reż. Mitja Okorn, „Syn Szawła” reż. László
Nemes, „Zupełnie Nowy Testament” reż. Jaco
Van Dormael.
kod PIN do ibuk libra light
Na uwagę zasługuje mająca premierę w ubiegłym roku „Ostatnia rodzina” w rePlatforma IBUK Libra Light udostępnia publiżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Film został
kacje w formatach EPUB i MP3 niewidomym, słabonagrodzony między innymi „Złotymi Lwami”
widzącym oraz innym osobom niepełnosprawnym nie
na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Jest to opomogącym czytać książek drukowanych.
wieść o rodzinie dwóch wielkich indywidualDostęp do zasobów platformy jest możliwy
ności: malarza Zdzisława Beksińskiego oraz
pod adresem libralight.pwn.pl, po założeniu tam
jego syna Tomasza, dziennikarza muzycznekonta i wprowadzeniu autoryzacyjnego kodu PIN.
go i tłumacza. O rodzinę dba żona i matka,
Użytkownicy Serwisu Wypożyczeń On-line
Zofia Beksińska.
DZdN, mogą uzyskać kod PIN klikając link „Kod
PIN do platformy IBUK Libra Light” pod nagłówkiem
Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS ser„Przydatne linki” na głównej stronie serwisu, po zalodecznie zaprasza do wypożyczania filmów
gowaniu na stronie:
i ścieżek dźwiękowych filmów z audiodeskrypcją.

https://wypozycz.dzdn.pl

