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szanowni państwo!
Wydarzenia we wrześniu 2017 r.
15 września - Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS udostępnił muzeum w Lizbonie (Portugalia) książkę
Janusza Korczaka pt. „Jak kochać dziecko” wydaną w alfabecie Braille’a, w związku z wystawą amerykańskiej
artystki Sharon Lockhart zaplanowaną na okres od 18 października 2017 do 14 stycznia 2018 r.

18-20 września - w Łodzi odbył się IX. Ogólnopolski Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi, którego
tematem przewodnim było Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy.
Z okazji konferencji przygotowano wiele sesji i warsztatów naukowych. Prelegentami byli zarówno pracownicy
naukowi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - organizatora i jednocześnie gospodarza konferencji, jak i pracownicy innych ważnych ośrodków naukowych z całego kraju.
W Zjeździe wzięła udział pani Monika Cieniewska - Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS,
która uczestniczyła w kilku wybranych sesjach, m.in.:
- „Nieoczywiste problemy zarządzania różnorodnością” (18 września 2017 r.)
- „Zarządzanie różnorodnością a wiek” (19 września 2017 r.)
- „Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie zasobami ludzkimi” (20 września 2017 r.).

23-30 września - w Płocku odbył się VII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych organizowany przez
Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”. Jest to festiwal wyjątkowy - wszystkie
wydarzenia z nim związane są dostępne dla osób niewidomych dzięki audiodeskrypcji.
W ramach festiwalu zaprezentowano widzom 15 filmów, 2 spektakle oraz monodram. Odbyło się wiele ciekawych spotkań z ludźmi kultury i sztuki: z aktorami, producentką filmową, reżyserem i filmoznawcą. Uczestnicy
festiwalu mieli również okazję posłuchać koncertu wokalistki Doroty Osińskiej. Nie zabrakło także spotkania
z książką. 28 września Płock odwiedził Marek Krajewski, autor takich książek jak „Dżuma w Breslau”,
„W otchłani mroku”, czy wydanej w 2017 roku „Mock. Ludzkie zoo”.
Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS w ciągu dwóch niezwykle ciekawych i intensywnych dni festiwalu
reprezentowały panie - Monika Cieniewska i Anna Nobis-Fechner. Panie uczestniczyły w pokazach filmów
z audiodeskrypcją oraz w spotkaniu z autorem Markiem Krajewskim.
Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS współpracuje ze Stowarzyszeniem „De Facto” od 2014 roku i włącza
się w udostępnianie kultury. W Serwisie Wypożyczeń On-line DZdN udostępnia obecnie 147 ścieżek filmów
z audiodeskrypcją, z czego ponad 60 zostało przekazanych w ramach porozumienia przez Stowarzyszenie
„De Facto”.
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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 7 więcej

zmianA godzin otwarcia
Od września Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
będzie czynny w następujących godzinach:
• poniedziałki, środy, piątki godz. 9.00-15.30
• wtorki i czwartki godz. 11.00-18.30
• I i III sobota miesiąca 9.00-15.30
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