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Szanowni Państwo, 

W najnowszym numerze naszego Newslettera przedstawiamy małe podsumowanie naszej tegorocznej działalno-

ści. Publikacje, realizowane projekty, działalność okołobiblioteczna. Z nowym numerem Newslettera w Państwa 

ręce oddajemy także naszą nową stronę. Zapraszamy na www.gbpizs.gov.pl  

Redakcja 

DZIAŁANIA GBPiZS W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 R. 

 W tym numerze Newslettera chcielibyśmy 

Państwu zaprezentować efekty działań pracowni-

ków Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia    

Społecznego w pierwszym półroczu 2018 roku. Wie-

le projektów jest nadal w trakcie tworzenia, a ich 

rezultaty ujrzą światło dzienne dopiero za parę mie-

sięcy, niemniej jednak wieloma dokonaniami może-

my już się pochwalić. 

Jako jedna z wielu zaplanowanych na ten rok biblio-

grafii została wydana bibliografia monotematyczna 

"Migracje 2009-2017: literatura polska i obca w wy-

borze" oraz pozycja "Ekonomiczne i Społeczne Za-

gadnienia Pracy w Dzienniku Ustaw i Monitorze Pol-

skim. Bibliografia za 2017 rok", której w czerwcu te-

go roku ukazał się ostatni papierowy rocznik. Doko-

nanie wyboru ustaw i rozporządzeń, zredagowanie 

ich i wydanie w formie książkowej, wiąże się jednak z 

dość sporym opóźnieniem, dlatego też od 2018 roku 

wybór tematycznie związanych z profilem Biblioteki 

aktów prawnych jest zamieszczany bezpośrednio na 

naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY -  

BAZY DANYCH. Również i miesięcznik "Praca i Polityka 

Społeczna: przegląd piśmiennictwa zagranicznego 

w wyborze" ukazuje się od tego roku tylko i wyłącz-

nie w wersji elektronicznej (zakładka GBPiZS - NASZE 

PUBLIKACJE - PIPS). Poszczególne abstrakty artyku-

łów nie są jak do tej pory zebrane tematycznie, ale 

podzielone zostały na języki wydania artykułów i ty-

tuły czasopism. Mamy nadzieję, że forma ta zapewni 

Państwu szybsze dotarcie do interesujących artyku-

łów z zagranicznej prasy branżowej, prenumerowa-

nej przez naszą Bibliotekę, bowiem wszystkie artyku-

ły, których tłumaczone abstrakty zamieszczane zo-

stały na stronie internetowej są dostępne na miejscu 

w Czytelni. 

Kontynuowano skanowanie naszych najstarszych 

zbiorów, zarówno na własnym skanerze jak i przez 

firmę zewnętrzną. Także weryfikacja i OCR-owanie 

zeskanowanych materiałów, czyli umożliwienie prze-

szukiwania dokumentów po słowie, nabrały tempa. 

Prace te mają zapewnić wkład do projektowanej  

Biblioteki Cyfrowej Głównej Biblioteki Pracy i Zabez-

pieczenia Społecznego. W tym celu zakupiono opro-

gramowanie dLibra umożliwiające zarządzanie, prze-

twarzanie, przeszukiwanie i dostarczanie dokumen-

tów w formie elektronicznej. W pierwszej kolejności 

skanowaniu są poddawane układy zbiorowe pracy, 

których obfity zbiór znajduje się w naszej Bibliotece, 

https://gbpizs.gov.pl


oraz pozycje z wydzielonego księgozbioru Komitetu 

Pracy i Płac. Księgozbiór ten zawiera wiele cennych 

i unikatowych wydawnictw dotyczących zagadnień 

pracy i polityki społecznej z okresu dwudziestolecia 

międzywojennego i lat powojennych.  

W pierwszym półroczu 2018 roku pracownicy Biblio-

teki uczestniczyli w licznych szkoleniach, podnosząc 

swoje kwalifikacje zawodowe oraz brali udział w wie-

lu konferencjach, zarówno czynnie - wygłaszając 

swoje referaty, jak i biernie - prezentując na stoisku 

przykonferencyjnym publikacje Biblioteki. 

RODZINA—PRACA—POLITYKA SPOŁ. 

PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA 

WYKAZ NABYTKÓW 

 Bibliografia wydawana cyklicznie jako tygo-

dnik. Zawiera przegląd najnowszych artykułów           

z czasopism polskich. Dzięki temu opracowaniu mo-

gą Państwo zorientować się, jakie tematy są aktual-

nie poruszane na łamach polskich czasopism z dzie-

dziny rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego.                                 

=>  więcej  

 (Komunikat Biblioteki) - miesięcznik. Prezen-

tuje nowe nabytki - wydawnictwa zwarte gromadzone 

w ramach zakupów, wymiany i darów.        => więcej  

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego  

ul. Limanowskiego 23  

02-943 Warszawa 

tel. 22 642 04 73 

 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 ana-

lizy, 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 

 Wybrane  pozycje z Dzienników Ustaw oraz 

Monitora Polskiego związane z pracą i zabezpiecze-

niem społecznym publikowane w formie elektro-

nicznej na naszej stronie w zakładce „ZBIORY - Bazy 

danych”.                                                              

https://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/nasze-publikacje/przeglad-czasopism/2018/21-30-2018/26-2018
https://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/ksiazki/nabytki-2018/czerwiec-2018
https://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/nasze-publikacje/pips/2018/angielski
https://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/nasze-publikacje/pips/2018/francuski
https://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/nasze-publikacje/pips/2018/j-niemiecki
https://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/bazy-danych/dzinnik-ustaw/2018/1-100
https://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/bazy-danych/monitor-polski/2018/1-200

