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Szanowni Państwo,
W kolejnym numerze Newslettera zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi publikacjami Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
Redakcja

PUBLIKACJE GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
W 2018 r., w ramach działalności naukowej,
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia społecznego wydała 4 nowe Bibliografie poświęcone tematyce pracy, migracjom, emeryturom i rentom
oraz jakości życia, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Jak co roku ukazał się także przygotowany
przez Dział Zbiorów dla Niewidomych „Katalog nowości czytelniczych książek mówionych w standardzie DAISY i formacie Czytak.”
Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień
Pracy. Piśmiennictwo polskie za rok 2017. Część I i II.
48. rocznik Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy obejmuje piśmiennictwo
polskie z 2017 r. oraz uzupełnienia z lat poprzednich.
Akty prawne za dany rok z tej problematyki
zostały zebrane w odrębnej publikacji pt. Ekonomiczne i Społeczne Zagadnienia Pracy w Dzienniku Ustaw
i Monitorze Polskim, wzbogaconej o indeks słów kluczowych, ułatwiający odszukanie potrzebnego aktu.
Jest to ostatni rocznik obejmujący akty prawne, który ukazał się w formie drukowanej. Od stycznia 2018
r. wybrane pozycje z Dzienników Ustaw oraz Monitora Polskiego związane z pracą i zabezpieczeniem społecznym publikowane są w formie elektronicznej

na naszej stronie internetowej w zakładce „ZBIORY –
Bazy danych”.
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.
W Bibliografii stosuje się numerację ciągłą
(numerowane są pozycje z opisem głównym – bieżący rocznik zawiera 2283 pozycje). W ramach poszczególnych działów i poddziałów stosuje się układ
alfabetyczny według pierwszych słów tytułu.
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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 występuje natomiast przy
publikacjach zbiorowych. Ich zawartość, w zależności
od przydatności materiału, prezentowana jest w całości – w tym przypadku poprzedzona jest słowem
„Treść” lub przedstawia wybrane rozdziały poprzedzone formułką „Z treści”. W adnotacji wymienieni
są: autorzy, tytuł i numery stron, na których znajdują
się wybrane rozdziały. Przy opisach artykułów w języku obcym publikowanych w naukowych czasopismach polskich adnotacja zwykle zawiera tłumaczenie tytułu.
Zrąb główny uzupełniony jest o indeks alfabetyczny, zawierający spis autorów, redaktorów i tytułów dzieł zbiorowych. Bibliografia uzupełniona jest
także o Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych, Objaśnienia skrótów nazw instytucji
wydawniczych oraz Wykaz skrótów i Wykaz symboli.
Od 2003 r. dostęp do treści BEiSZP jest możliwy z naszej strony www.gbpizs.gov.pl, ułatwia go
także płyta CD dołączana do wydawnictwa. Z roczników sprzed tego okresu można korzystać w wersji
papierowej na miejscu w czytelni.
Pobierz Bibliografię
Bibliografia nr 140: „Migracje 2009-2017” (literatura
polska i obca w wyborze).
Prezentowana bibliografia jest piątym
opracowaniem, przedstawiającym literaturę
dotyczącą
migracji
w aspekcie zarobkowym.
Zawiera pozycje opublikowane w latach 20092017. Rejestruje wydawnictwa zwarte, artykuły
z czasopism, materiały

z konferencji oraz akty prawne. Materiał został zebrany w oparciu o kartoteki, wydawnictwa informacyjne i bazy danych znajdujące się w GBPiZS
oraz Bazy Biblioteki Narodowej.
Zebrany materiał liczy 930 pozycji. Usystematyzowany został w jedenastu działach głównych,
z użyciem, w niektórych z nich, poddziałów pierwszego stopnia. W obrębie poszczególnych działów i poddziałów zastosowano układ alfabetyczny.
Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony
i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną
publikację. Bibliografię uzupełniają wykazy skrótów
tytułów czasopism, instytucji wydawniczych, skrótów, symboli oraz indeks alfabetyczny.
Pobierz Bibliografię
Bibliografia nr 141: „Emerytury i renty 2010-2017” (literatura
polska i obca w wyborze).
Bibliografia Emerytury i renty 2010-2017
prezentuje polskie i obce
piśmiennictwo na temat
reformowanego systemu
ubezpieczeń społecznych
w Polsce i na świecie.
Zakres opracowania obejmuje ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz fundusze emerytalne i pracownicze programy emerytalne.
Bibliografia rejestruje na podstawie dokumentacji zbiorów Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (Bibliografii Ekonomicznych
i Społecznych Zagadnień Pracy) oraz innych wydawnictw informacyjnych (Bibliografii Zawartości Czasopism i Przewodnika Bibliograficznego Biblioteki Narodowej) prace naukowe i popularnonaukowe, zarówno wydawnictwa zwarte, jak i artykuły z czasopism.
Zebrany materiał, liczący 1012 pozycji numerowanych, usystematyzowany został w trzech działach głównych: I. Problemy zabezpieczenia społecznego; II. Finansowanie zabezpieczenia społecznego:
III. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Działy te
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zawierają poddziały pierwszego i drugiego stopnia.
Wyodrębniono także hasła przedmiotowe dotyczące
świadczeń przedemerytalnych, wieku emerytalnego
oraz odpraw emerytalno-rentowych.
W obrębie poszczególnych działów i poddziałów użyto alfabetycznego szeregowania pozycji, zastosowano też odsyłacze prowadzące do pozycji
o pokrewnej problematyce zarejestrowanych w innym dziale. Opis pozycji bibliograficznych jest
uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną publikację. Bibliografię uzupełniają wykazy skrótów tytułów czasopism, instytucji wydawniczych, skrótów i symboli oraz indeks alfabetyczny.
Pobierz Bibliografię
Bibliografia nr 142: „Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie społeczne 2010-2017” (literatura polska w
wyborze).
To kolejne opracowanie dotyczące zagadnień
jakości i warunków życia ludności oraz ubóstwa.
Bibliografia rejestruje prace naukowe,
popularno-naukowe i popularne, zarówno wydawnictwa zwarte, jak i artykuły z czasopism polskich, wydanych w latach
2010-2017. Materiał został zebrany w oparciu
o kartoteki, wydawnictwa informacyjne i bazy
danych znajdujące się
w GBPiZS oraz o bazy Biblioteki Narodowej.

Zebrany materiał liczy 753 pozycje. Usystematyzowany został w dwóch blokach tematycznych
z zastosowaniem działów głównych, z podziałami
pierwszego stopnia. W obrębie poszczególnych działów i poddziałów zastosowano układ alfabetyczny.
W dwóch działach wyodrębniono hasła tematyczne. Pierwszym z nich jest hasło Podatek dochodowy (poz. 199–261) w dziale dot. dochodów ludności, drugim hasło Minimum socjalne (poz. 490–503)
w dziale dotyczącym kosztów utrzymania. Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera nie-

zbędne elementy identyfikujące daną publikację.
Bibliografię uzupełniają wykazy skrótów tytułów czasopism, instytucji wydawniczych, skrótów i symboli
oraz indeks alfabetyczny.
Pobierz Bibliografię
Katalog nowości czytelniczych książek mówionych
w standardzie DAISY i formacie Czytak od 1.08.2017
do 31.07.2018.
Opracowany przez Dział
Zbiorów dla Niewidomych. Użytkownikami
katalogu są osoby niewidome, które odsłuchują
książki z wykorzystaniem odtwarzaczy obsługujących format Czytak lub urządzeń przeznaczonych do odtwarzania w standardzie
DAISY. Dzięki powiększonej czcionce z treścią katalogu mogą zapoznawać
się osoby słabowidzące. Katalog dostępny jest w siedzibie Działu Zbiorów dla Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie – na stanowiskach, gdzie
bibliotekarze przyjmują czytelników, jak również wysyłany jest pocztą tradycyjną – na życzenie.

PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA
Analizy artykułów z czasopism angielsko-,
francusko- i niemieckojęzycznych publikowane
w formie elektronicznej na stronie internetowej
Biblioteki, w zakładce „GBPiZS - Nasze publikacje PiPS”. Zakładki określające język, pozwalają Państwu
dotrzeć do listy tytułów czasopism w danym języku
i analiz artykułów, które w ramach danego tytułu
są sukcesywnie zamieszczane. Podział na miesiące
pozwala Państwu śledzić dodawane na bieżąco analizy, bez potrzeby wyszukiwania ich poprzez tytuł
czasopisma.
Mamy nadzieję, że forma ta zapewni Państwu
szybsze dotarcie do interesujących artykułów
z zagranicznej prasy branżowej, prenumerowanej
przez naszą Bibliotekę.

DZIENNIKI USTAW I MONITOR POLSKI

RODZINA—PRACA—POLITYKA SPOŁ.

Informujemy, że od stycznia 2018 r. wybrane
pozycje z Dzienników Ustaw oraz Monitora
Polskiego związane z pracą i zabezpieczeniem społecznym publikowane są w formie elektronicznej
na naszej stronie w zakładce „ZBIORY - Bazy
danych”.

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 i darów.
=> więcej
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