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Szanowni Państwo, 

W  poprzednim numerze naszego Newslettera pisaliśmy o inauguracji Biblioteki Cyfrowej GBPiZS. 

Tym razem przybliżymy Państwu kolejne etapy jej powstawania oraz skupimy się na jej zasobach. 

Przypominamy, że Biblioteka Cyfrowa jest do Państwa dyspozycji pod adresem internetowym: 

http://bc.gbpizs.gov.pl 

Redakcja 

BIBLIOTEKA CYFROWA GBPiZS - ETAPY POWSTAWANIA I ZASOBY 

W grudniu 2018 r. oficjalnie rozpoczęła 

działanie Biblioteka Cyfrowa GBPiZS, ale prace 

nad nią trwały już od kilku lat.  

 

W 2014 r. w GBPiZS zrodził się pomysł,  

aby utrwalić na nośnikach cyfrowych unikatowe 

zbiory naszej biblioteki - biblioteki naukowej, 

przechowującej w swoich zasobach archiwalne 

pozycje z dziedziny pracy i zabezpieczenia spo-

łecznego. Aby dysponować „wkładem” do pro-

jektowanej Biblioteki Cyfrowej, w pierwszej   

kolejności do skanowania wytypowano pozycje 

z najstarszego księgozbioru Komitetu Pracy 

i  Płac, zawierającego m.in. publikacje z okresu 

międzywojennego, stanowiące cenny zasób hi-

storyczny oraz układy zbiorowe pracy, które są 

ważnym źródłem informacji dla osób poszukują-

cych dokumentacji celem uzyskania możliwości 

ponownego przeliczenia emerytury.  

 

W pierwszym etapie prac, w grudniu 

2015 r., zawarto umowę z firmą zewnętrzną 

na skanowanie książek z  wydzielonego księgo-

zbioru. W ramach umowy zeskanowała ona 

316 woluminów ze zbiorów Komitetu Pracy 

i  Płac oraz 62 woluminy ze zbiorów specjalnych 

(prace doktorskie z dziedziny pracy i zabezpie-

czenia społecznego). W latach 2017-2018 prze-

kazano do skanowania firmom zewnętrznym 

dalsze pozycje z księgozbioru KPiP, taryfikatory 

do układów zbiorowych oraz publikacje GBPiZS, 

głównie bibliografie i informatory. 

 

W 2016 r. ze środków otrzymanych 

od  MRPiPS, został zakupiony dla Biblioteki spe-

cjalistyczny skaner, umożliwiający skanowanie 

książek o grubości aż do 10 cm. Na tym skanerze 

GBPiZS rozpoczęła we własnym zakresie skano-

wanie układów zbiorowych pracy, które miały 

stanowić jedną z kolekcji projektowanej             

Biblioteki  Cyfrowej. 

 

W grudniu 2016 roku zakupiono program 

ABBYY FineReader służący do OCR-owania              

http://bc.gbpizs.gov.pl


zeskanowanych pozycji oraz weryfikacji i korekty 

zOCRowanych dokumentów. OCR-owanie pole-

ga na rozpoznawaniu tekstu w zeskanowanych 

materiałach, co umożliwia ich późniejsze prze-

szukiwanie, weryfikacja zaś to ręczna korekta błę-

dów powstałych podczas automatycznego OCR-

owania. 

 

Równolegle podjęto rozpoznanie rynku 

w  zakresie programów obsługujących biblioteki 

cyfrowe. Wg danych Federacji Bibliotek                

Cyfrowych na 133 zarejestrowane biblioteki           

cyfrowe 82 z nich używało programu dLibra, 

stworzonego przez Poznańskie Centrum Super-

komputerowo-Sieciowe. Są to w zdecydowanej 

większości duże biblioteki naukowe, akademic-

kie i publiczne. Inne biblioteki, które nie są zrze-

szone w FBC także często używają tego oprogra-

mowania. Ponieważ program ten stwarzał więk-

sze niż inne programy możliwości rozbudowy-

wania biblioteki cyfrowej i przeszukiwania zbio-

rów cyfrowych, a jednocześnie możliwa była je-

go współpraca z programem ALEPH używanym 

przez GBPiZS, zdecydowano się na jego zakup. 

DLibra umożliwia ponadto przekazywanie meta-

danych do Europeany (biblioteka cyfrowa, wir-

tualne muzeum i archiwum mające za cel udo-

stępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowe-

go Europy w Internecie, która współpracuje 

z  ponad 3000 instytucji kultury w Europie) 

i  innych światowych repozytoriów. 

 

W październiku 2018 roku przystąpiono 

do  uruchomienia Biblioteki Cyfrowej. Pracowni-

cy Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia               

Społecznego po krótkim szkoleniu rozpoczęli 

dodawanie zeskanowanych i opracowanych 

zbiorów do zasobów Biblioteki. 

 

W pierwszej kolejności utworzono 3 kolek-

cje: Układy zbiorowe pracy, Księgozbiór Komite-

tu Pracy i Płac oraz Bibliografie. Ostatnio doda-

no kolekcję zawierającą prace doktorskie. 

W  pierwszej z nich oprócz tekstów układów 

z  lat 1948-1974 można także znaleźć taryfikato-

ry odnoszące się do poszczególnych układów. 

Obecnie znajduje się w niej około 200 tekstów 

układów oraz ponad 60 taryfikatorów. Księgo-

zbiór Komitetu Pracy i Płac zawiera pozycje gro-

madzone w latach 1918-1972, najpierw 

przez  bibliotekę Ministerstwa Pracy i Opieki 

Społecznej, a następnie właśnie przez bibliotekę 

Komitetu Pracy i Płac. W kolekcji tej umieszczo-

no przede wszystkim publikacje polskie z okresu 

międzywojennego. Ale znajdują się w niej także 

pozycje XIX-wieczne i wydane po II wojnie świa-

towej. Jest to w tej chwili największa kolekcja 

licząca ponad 1000 pozycji. Kolekcja Bibliografie 

zawiera wydawnictwa Głównej Biblioteki Pracy 

i  Zabezpieczenia Społecznego i dzieli się 

na  4  podkolekcje: Bibliografia Ekonomicznych 

i  Społecznych Zagadnień Pracy, Bibliografie mo-

notematyczne, Bibliografie osobowe oraz Kata-

logi i informatory. Kolekcja Prace doktorskie za-

wiera rozprawy doktorskie przekazywane              

Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia              

Społecznego przez Instytut Pracy i Spraw            

Socjalnych. Obejmuje już ponad 60 pozycji i jest 

na bieżąco uzupełniana. 

 

Biblioteka Cyfrowa GBPiZS stworzona zo-

stała z myślą o upowszechnieniu dostępu do wy-

dawnictw znajdujących się w księgozbiorze  

Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia              

Społecznego. Obecnie liczy ona ponad 1800 po-

zycji. Z jej ogólnodostępnych zasobów,                   

czyli tych, które nie są objęte prawem autor-

skim, mogą korzystać wszyscy użytkownicy In-

ternetu bez konieczności wychodzenia z domu. 

Dostęp do treści pozycji chronionych prawem 

autorskim, jest możliwy na na miejscu, w czytel-

ni, do której serdecznie zapraszamy. Oprócz 

wersji elektronicznej, skorzystać tutaj można 

także z tradycyjnej, papierowej wersji tychże 

wydawnictw oraz z bogatego zasobu fachowych, 

naukowych czasopism polskich i zagranicznych. 



PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA 

 Analizy artykułów z czasopism angielsko-,    

francusko- i niemieckojęzycznych publikowane         

w formie elektronicznej na stronie internetowej  

Biblioteki, w zakładce „GBPiZS - Nasze publika-

cje - PiPS”. Zakładki określające język, pozwalają 

Państwu dotrzeć  do listy tytułów czasopism           

w danym języku  i analiz artykułów, które                   

w ramach danego tytułu są sukcesywnie za-

mieszczane. 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 ar-

tykułów z zagranicznej prasy branżowej, prenu-

merowanej przez naszą Bibliotekę. 

DZIENNIKI USTAW I MONITOR POLSKI 

 Informujemy, że od stycznia 2018 r. wy-

brane  pozycje z Dzienników Ustaw oraz Monitora 

Polskiego związane z pracą i zabezpieczeniem 

społecznym publikowane są w formie elektro-

nicznej  na naszej stronie w zakładce „ZBIORY - 

Bazy  danych”.                                                              

RODZINA—PRACA—POLITYKA SPOŁ. 

 Bibliografia wydawana cyklicznie jako 

tygodnik. Zawiera przegląd najnowszych ar-

tykułów 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  

GBPiZS  

ul. Limanowskiego 23  

02-943 Warszawa 

tel. 22 642 04 73 

WYKAZ NABYTKÓW 

 (Komunikat Biblioteki) - miesięcznik. Pre-

zentuje nowe nabytki - wydawnictwa zwarte gro-

madzone w ramach zakupów, wymiany i darów.         

=> więcej  

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
http://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/nasze-publikacje/przeglad-czasopism/2019/1-10-2019/3-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/ksiazki/nabytki-2018/grudzien-2018

