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szanowni państwo!
W kolejnym numerze Newslettera przedstawiamy Państwu:
Nowe publikacje Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
W czerwcu ukazał się kolejny, czterdziesty szósty rocznik Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych
Zagadnień Pracy, obejmujący piśmiennictwo polskie za 2015 rok oraz uzupełnienia z lat poprzednich.
Jest to jednocześnie czwarty rocznik, w którym została zmieniona struktura bibliografii, i z której zostało
wyłączone ustawodawstwo dotyczące zagadnień pracy i zabezpieczenia społecznego. Akty prawne
za dany rok z tej problematyki są publikowane w odrębnej publikacji pt. Ekonomiczne i Społeczne
zagadnienia pracy w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wzbogaconej o indeks słów kluczowych,
ułatwiających odszukanie potrzebnego aktu.
Jest to także drugi rocznik, w którym znalazła się informacja o artykułach w językach obcych zamieszczonych w naukowych czasopismach polskich.
W prezentowanym roczniku, ukazującym się w dwóch częściach, wydawnictwa zwarte i artykuły
zostały usystematyzowane w trzynastu działach głównych z poddziałami pierwszego i drugiego stopnia
oraz hasłami przedmiotowymi, uwidocznionymi w spisie treści.
Bibliografia jest bibliografią częściowo adnotowaną. Zawiera adnotacje dwojakiego rodzaju: wyjaśniające
i zawartościowe. Adnotacja wyjaśniająca pojawia się wtedy, gdy z tytułu nie wynika jednoznacznie treść
dokumentu, albo gdy zachodzi konieczność wyjaśnienia lub dopowiedzenia jego treści. Adnotacja
zawartościowa natomiast występuje przy publikacjach zbiorowych i prezentuje poszczególne rozdziały
wraz z ich autorami.
Na aparat pomocniczy Bibliografii składają się: wykaz skrótów czasopism i wydawnictw ciągłych, wykaz
nazw instytucji wydawniczych, wykaz skrótów i symboli, indeks alfabetyczny oraz wykaz ważniejszych
haseł przedmiotowych. Do rocznika dołączona jest także płyta CD zawierająca pełny tekst Bibliografii
w formacie PDF.
Przy okazji warto przypomnieć, że w 2017 roku w monograficznej serii Bibliografie ukazały się następujące tytuły:
nr 137: Praca i życie ludzi starszych 2011-2016 : (literatura polska i obca w wyborze);
nr 138: Bibliografia prac prof. dr hab. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej za lata 1975-2169.
Wszystkie pozycje zaopatrzone są w płyty CD z tekstem bibliografii.
Zachęcamy do korzystania z wydawnictw GBPiZS, zarówno na miejscu w bibliotece, jak i poprzez
korzystanie ze strony domowej GBPiZS www.gbpizs.gov.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.
nr 2 więcej
nr 3 więcej
nr 4 więcej

zmianA godzin otwarcia
W dniach od 17 lipca do 18 sierpnia Dział Zbiorów Pracy i
Zabezpieczenia Społecznego będzie czynny w godz. 10-13.
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