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Szanowni Państwo, 

Zapraszamy  do lektury kolejnego już numeru naszego Newslettera. Piszemy w nim o czasopismach zagranicz-

nych związanych z tematyką pracy i zabezpieczenia społecznego, które stanowią część naszych zbiorów.  

Redakcja 

CZASOPISMA ZAGRANICZNE 

 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia 

Społecznego jest biblioteką, która pełni funkcję na-

ukową i kształceniową, a także zapewnia dostęp  

do materiałów i zasobów, które są niezbędne               

do prowadzenia prac naukowo-badawczych, sama 

również prowadząc taką działalność w zakresie bi-

bliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych. GBPiZS 

od początku swojej działalności starała się o zgro-

madzenie czasopism będących cennym materiałem 

naukowym, stanowiącym podstawowy warsztat 

pracy nie tylko dla pracowników Ministerstwa          

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, któremu obec-

nie podlega, oraz Instytutu Pracy i Spraw                      

Socjalnych, ale także dla wszystkich zainteresowa-

nych społeczno-gospodarczymi problemami pracy: 

pracowników naukowych szkół wyższych, pracow-

ników organizacji społecznych i zawodowych, 

dziennikarzy, studentów studiów dziennych 

i zaocznych uczelni państwowych i prywatnych. 

 Nasza Biblioteka zakupiła w formie prenume-

raty w 2018 roku 40 tytułów czasopism zagranicz-

nych, ukazujących się w trzech językach: angielskim 

(w przeważającej części), niemieckim i francuskim. 

Są to czasopisma publikowane przez instytucje wy-

dawnicze specjalizujące się w wydawaniu literatury 

profesjonalnej oraz wyższe uczelnie, instytuty nau-

kowe i organizacje społeczne. Ich pełna lista jest do-

stępna na stronie internetowej GBPiZS: 

www.gbpizs.gov.pl 

 Artykuły z czasopism zagranicznych analizowa-

ne są przez pracowników pod kątem zawartości me-

rytorycznej. Wszystkie, których treść nawiązuje              

do profilu Biblioteki, a więc te, które dotyczą szeroko 

pojętej tematyki polityki społecznej, prawa pracy, 

zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i jakości 

życia społeczeństwa oraz pedagogiki pracy są za-

mieszczane w miesięczniku "Praca i Polityka Społeczna: 

przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze", 

który od tego roku ukazuje się tylko i wyłącznie          

w wersji elektronicznej (zakładka GBPiZS - NASZE 

PUBLIKACJE - PiPS). Poszczególne abstrakty artyku-

łów nie są jak do tej pory zebrane tematycznie,             

ale podzielone zostały według języka publikacji i ty-

tułu czasopisma. Mamy nadzieję, że forma ta zapew-

ni Państwu szybsze dotarcie do interesujących arty-

kułów z zagranicznej prasy branżowej, prenumero-

wanej przez naszą Bibliotekę. Pełne treści artykułów, 

których polskie abstrakty zostały zamieszczone na 

stronie internetowej są dostępne na miejscu              

w Czytelni. Dotyczy to także i tych analiz, które             

http://www.gbpizs.gov.pl
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do 2017 roku były wydawane w formie drukowane-

go miesięcznika, którego wersje pdf z lat 2015-2017 

są także dostępne na stronie internetowej. Opis          

i analiza każdego artykułu zamieszczone w miesięcz-

niku "Praca i Polityka Społeczna" od 1998 roku zosta-

ły wprowadzony do katalogu bibliotecznego ALEPH,         

co także umożliwia szybsze wyszukiwanie znajdujących się 

w naszym posiadaniu artykułów z prasy zagranicznej. 

 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia         

Społecznego co roku dokłada wszelkich starań by do-

starczyć Państwu najświeższe publikacje ukazujące 

się zagranicą, zarówno te wydawane w Europie, jaki   

i poza naszym kontynentem. Zachęcamy jednocześnie 

do korzystania z różnych form dostępu do bogatych 

zasobów publikacji zagranicznych zgromadzonych 

w naszej Bibliotece, zarówno online jak i na miejscu. 

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  
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 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 

 Informujemy, że od stycznia 2018 r. wybrane  

pozycje z Dzienników Ustaw oraz Monitora              

Polskiego związane z pracą i zabezpieczeniem spo-

łecznym publikowane są w formie elektronicznej   

na naszej stronie w zakładce „ZBIORY - Bazy           

danych”.                                                              

https://www.gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/nasze-publikacje/przeglad-czasopism/2018/31-40-2018/38-2018
https://www.gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/ksiazki/nabytki-2018/wrzesien-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
https://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/bazy-danych/monitor-polski/2018/1-200

