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szanowni państwo!
Wydarzenia w październiku 2017 r.
10 października 2017 r. przy ul. Konwiktorskiej 9 w Warszawie odbyła się konferencja na temat Pismo Braille’a
– przeżytek czy konieczność, zorganizowana przez Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych.
Konferencję prowadziły: prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych pani Anna WoźniakSzymańska i dyrektor Instytutu Tyflologicznego pani Małgorzata Pacholec. W wydarzeniu uczestniczyli
przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskiego Związku Niewidomych, innych instytucji
zajmujących się problemami ludzi z dysfunkcją wzroku, pracownicy ośrodków szkolno-wychowawczych,
instruktorzy uczący pisma punktowego osoby dorosłe, które straciły wzrok w różnym okresie swojego życia.
Zaproszono wybitnych tyflopedagogów z Akademii Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego kształcących nauczycieli odpowiedzialnych za edukację dzieci niewidomych i słabowidzących
oraz innych naukowców zajmujących się tą problematyką.
Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowała pani
Monika Cieniewska – Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych, która wraz z dwoma pracownikami
uczestniczyła w panelu dyskusyjnym. Przybliżyła usługę polegającą na drukowaniu tekstów brajlowskich na
życzenie czytelników. Mówiła także o możliwości drukowania brajlem w bibliotece kursów językowych i innych
podręczników.
W prezentacji przedstawionej przez kierownika Centrum Rehabilitacji PZN panią Elżbietę Oleksiak została
ukazana m.in. działalność Sekcji Zbiorów Książki Brajlowskiej należącej do naszej biblioteki.
Nauka pisma Braille’a jest niezbędna w procesie edukacji niewidomych, niezależnie od wieku, w którym
osoby straciły wzrok. Nieznajomość pisma prowadzi do wtórnego analfabetyzmu.
Instytut Tyflologiczny PZN jest inicjatorem opracowania Białej księgi pisma Braille’a, w której zostaną zawarte
wnioski z konferencji dotyczące rozpowszechniania alfabetu i sposobów jego nauczania. Do końca listopada
br. można również przedstawiać własne pomysły.

W dniu 11 października 2017 roku Przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
wziął udział w Uroczystej Gali Jubileuszowej z okazji 250-lecia bibliotekarstwa wojskowego w Polsce. Gala,
pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, została zorganizowana
przez MON oraz Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamku Królewskim
w Warszawie Podczas uroczystości miały miejsce wystąpieniami okolicznościowymi i programowe
skierowane do gości - przedstawicieli najwyższych władz państwowych, wojskowych, mediów, przedstawicieli środowiska naukowego, bibliotekarskiego oraz młodzieży akademickiej. Gala 250-lecia zainaugurowała XIII Jubileuszowe Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej.
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W dniach 16-18 października 2017 r. odbyła się w Warszawie XV edycja międzynarodowej konferencji REHA
for the Blind in Poland, przypadająca w 25. rocznicę istnienia Fundacji Szansa dla Niewidomych – organizatora konferencji. Wydarzenie pod patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
oraz małżonki prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy rozpoczęło się uroczystą galą na warszawskim Torwarze.
Przez dwa kolejne dni w Pałacu Kultury i Nauki odbywała się konferencja, której hasło przewodnie w tym
roku to: „Polski model usprawniania i usamodzielniania ludzi z niepełnosprawnością wzroku oraz wyrównywanie ich życiowych szans”. W konferencji ze strony Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
uczestniczyły: pani Justyna Garbarczyk – Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
oraz pani Monika Cieniewska – Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych.

17 października 2017 r. Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego, wzięła udział w Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, której
towarzyszyło rozdanie nagród w konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej. Uroczystość odbyła się w siedzibie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z udziałem minister Elżbiety Rafalskiej, wicepremiera Piotra
Glińskiego oraz podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbiety Bojanowskiej. Podczas Konferencji minister Elżbieta
Rafalska powiedziała: „Priorytetem rządu, którego jestem ministrem, jest walka z ubóstwem. Wraz ze zmianą dwa lata temu nazwy ministerstwa i dodaniu słowa „rodzina” do nazwy resortu, ukierunkowana została
jednocześnie praca całego resortu. Rodzina, jej dobrostan, jej sytuacja materialna, stała się tak samo ważna,
jak rynek pracy czy polityka społeczna. Jednym z głównych naszych celów było redukcja ubóstwa w rodzinach, szczególnie tych wielodzietnych, w których z braku środków do godnego życia cierpią przede wszystkim
dzieci”. Po konferencji odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach I Edycji Konkursu o nagrodę
im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej, przyznawanej w dwóch kategoriach: praca naukowa z zakresu nauk
społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego oraz materiał
prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego. W tym roku
nagrodę otrzymali Jakub Kapiszewski oraz Marek Chądzyński, autorzy opublikowanego w Dzienniku Gazeta
Prawna artykułu „Zaczyna się od wstydu”.

18 października 2017 r. Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego, otrzymała od Dyrekcji Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa
Mazowieckiego zaproszenie na XXVII Sesję Varsavianistyczną „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
- Historia i współczesność”. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Biblioteki. Podczas Sesji referaty
wygłosili: prof. Andrzej Mężyński - Stowarzyszenia trudne i nietypowe początki, Hanna Łaskarzewska
- Pierwsza generacja prezesów SBP. Szkice do portretów, Janina Jagielska - Pracownicy Biblioteki
na Koszykowej w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, Elżbieta Stefańczyk - Rola Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich w XXI wieku.

18 października 2017 r. Dział Zbiorów dla Niewidomych odwiedzili uczniowie drugiej klasy gimnazjum
ze Szkoły Podstawowej nr 362 im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Warszawie. Młodzież zapoznała
się z pracą Sekcji Zbiorów Książki Brajlowskiej. Duże zainteresowanie wzbudził monitor brajlowski, komputerowa mowa syntetyczna, a także mapy opracowane dla niewidomych. Szkoły Podstawowej nr 362
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Warszawie. Młodzież zapoznała się z pracą Sekcji Zbiorów Książki
Brajlowskiej. Duże zainteresowanie wzbudził monitor brajlowski, komputerowa mowa syntetyczna, a także
mapy opracowane dla niewidomych.
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W dniu 19 października 2017 roku Przedstawiciele GBPiZS uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA,
na której zaprezentowane zostały najważniejsze wyniki raportu „Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy:
aktywność, zdrowie i jakość życia. Wyniki na podstawie badania SHARE”. Raport przygotowany został
we współpracy naukowców z Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Instytutu Badań Edukacyjnych IBE,
Instytutu Badań Strukturanych IBS oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk INE PAN.
Analizy i przygotowanie raportu zrealizowane zostały w ramach projektu „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement
in Europe (SHARE)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER).
Raport dostępny jest bezpłatnie na polskiej stronie internetowej badania SHARE www.share50plus.pl.

W dniach 23-24 października Pani Dyrektor Justyna Garbarczyk oraz inni pracownicy Głównej Biblioteki
Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wzięli udział w dwóch seminariach międzynarodowych zorganizowanych przez Instytut Badań Strukturalnych. Podczas pierwszej sesji dedykowanej tematyce nierówności
ekonomicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, omówiono kwestię nierównych płac, dochodów
i majątków obywateli naszego kraju w porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE. Przedstawiona
została także prezentacja dotycząca luki płac między kobietami i mężczyznami w Europie na tle problemu,
jakim jest nieprzestrzeganie płacy minimalnej. Pierwsze seminarium zakończyła debata, podczas której
próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, czy polityka społeczna może skutecznie zmniejszyć
nierówności płacowe lub dochodowe. Druga sesja poświęcona była wpływowi Programu 500+ na aktywność zawodową matek. Przedstawiono wyniki badań dotyczących związku miedzy świadczeniami
społecznymi oraz Programem 500+ a podażą pracy kobiet w Polsce. Przedstawiono także prezentację
na temat roli kosztów opieki nad dziećmi przy podejmowaniu decyzji o aktywności zawodowej matek.
Drugie seminarium także zakończyła debata, tym razem poświęcona poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie :
czy, jak i dlaczego należy zwiększać aktywność zawodową kobiet.

24 października 2017 r. miała miejsce konferencja internetowa zorganizowana przez WIPO (Światowa
Organizacja Własności Intelektualnej) z udziałem przedstawicieli różnych międzynarodowych instytucji
współpracujących ze sobą w ramach usługi ABC Global Book (dawniej Tigar). Dział Zbiorów dla Niewidomych
GBPiZS reprezentował pan Grzegorz Złotowicz – starszy informatyk.
Podczas tego internetowego spotkania omawiano m.in.:
- sprawę dostępu czytelników końcowych do katalogu globalnego oraz umożliwienia im zgłaszania książek,
które chcieliby przeczytać, dzięki czemu dana biblioteka wiedziałaby, jakie pozycje zamawiać
- problem opóźnień we wdrożeniu Traktatu z Marrakeszu w niektórych krajach, np. w Szwecji czy USA
- propozycję WIPO, aby każda biblioteka przygotowała listę najbardziej poczytnych tytułów w swoim
języku i listę klasyki w danym kraju; listę taką można by było wykorzystać do pobierania konkretnych pozycji
z literatury obcojęzycznej bez znajomości tego języka.

W części spotkania przeznaczonej na pytania otwarte i zgłaszanie problemów, przedstawiciel DZdN zwrócił
uwagę, że bolączką Działu Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS jest skromna obsada pracowników dlatego
stworzenie czytelnikom możliwości wybierania książek przez nich samych byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem. Okazało się, że problem ten dotyczy także innych bibliotek.
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25 października 2017 r. Dział Zbiorów dla Niewidomych zwiedzili uczniowie trzeciej klasy Szkoły Podstawowej
nr 48 w Warszawie. Obejrzeli z wielkim zainteresowaniem monitor brajlowski, mapy, książki brajlowskie,
książeczki dla dzieci wydane w brajlu i w zwykłym druku.

25 października 2017 r. – w piątą rocznicę podpisania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami – odbył się III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem Za niezależnym
życiem, zorganizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. W trakcie spotkania poruszano
kwestie priorytetów Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz przedstawiono propozycje
założeń do nowych ustaw dotyczących systemu wsparcia tych osób w Polsce. Ponadto w czasie trwania
Kongresu odbyły się – w sześciu obszarach tematycznych – sesje: Równość szans i niedyskryminacja,
Orzecznictwo i system rentowy, Niezależne życie, Ku edukacji włączającej: bariery, możliwości, alternatywy, Rynek pracy, Dostępność.i 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”.

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

NEWSLETTER GBPiZS 2017 NR 11

praca i polityka społeczna
(Przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze). Zawiera analizy dokumentacyjne artykułów
z czasopism i książek zagranicznych znajdujących się w GBPiZS.
nr 8 więcej

godzinY otwarcia
Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
jest 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

Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres it@gbpizs.gov.pl

