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szanowni państwo!
Wydarzenia w listopadzie 2017 r.
8 listopada przedstawiciele Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w ramach targów
Dziedzictwo 2017 wzięli udział w serii wykładów pod wspólną nazwą „Współczesne decyzje konserwatorskie
w ochronie materiałów bibliotecznych: maksimum zachowania - minimum ingerencji”.

22 listopada przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wzięli udział
w zorganizowanej przez Polską Platformę Szkoleniową konferencji pn. „Digitalizacja - dobre praktyki tworzenia i ochrony narodowego zasobu cyfrowego w instytucjach kultury i nauki”. Omawiano na niej takie tematy jak: narodowy zasób cyfrowy - próba uzgodnienia definicji terminu, integracja metadanych w plikach
prezentacyjnych, technologiczne aspekty reprodukowania skomplikowanych obiektów, oprogramowanie
w repozytoriach instytucjonalnych oraz prawne aspekty procesu generowania i publikowania digitalizatów.

15 i 16 listopada 2017 r. przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
uczestniczyli w I Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Organizatorami wydarzenia
były: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, OZRSS, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu, ROPS Kraków i Uniwersytet Warszawski. Udział w Forum wzięli Minister Elżbieta Rafalska
oraz Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

28 listopada 2017 r. Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Pani Justyna
Garbarczyk była gościem na spektaklu w wykonaniu Grupy Teatralnej Osób Niewidomych Poligon BLACK
pod tytułem „Laska czyli ergonomiczna miłość do życia”.

29 listopada 2017 r. bibliotekarze Działu Zbiorów dla Niewidomych odwiedzili Szkołę Podstawową nr 362
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Warszawie. Uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym dla uczniów
z okazji przypadającego 3 grudnia Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie prowadziła
uczennica klasy gimnazjalnej, która zadała szereg pytań dotyczących życia codziennego niewidomych,
sprzętu ułatwiającego im funkcjonowanie, psa przewodnika. Pytała też, w jaki sposób najlepiej pomóc osobie niewidomej przypadkowo spotkanej na ulicy. Młodzież zobaczyła mapy wypukłe i książkę brajlowską,
usłyszała o zbiorach, które znajdują się w DZdN. W podziękowaniu za udział pracowników Działu Zbiorów
dla Niewidomych w spotkaniu, dyrekcja szkoły, jej nauczyciele i uczniowie przekazali okolicznościowy dyplom.

NEWSLETTER GBPiZS 2017 NR 12

W dniach 29-30 listopada 2017 r. odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Hinc Omnia.
Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz instytucjach kultury”. W konferencji udział
wzięły przedstawicielki GBPiZS, które przedstawiły referat pt. „Kolekcja Komitetu Pracy i Płac w zbiorach
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego”.

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 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

