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Szanowni Państwo, 

W najnowszym numerze naszego Newslettera piszemy o  współpracy Głównej Biblioteki Pracy              

i Zabezpieczenia Społecznego z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym (NUKAT), którą 

rozpoczęliśmy na początku ubiegłego roku. Prezentujemy płynące z niej korzyści oraz jej efekty. 

Redakcja 

WSPÓŁPRACA GBPiZS Z CENTRUM NUKAT 

NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog 

Centralny, powstały w 2002 r. z inicjatywy       

grupy bibliotek akademickich i Biblioteki          

Narodowej, to jeden z najważniejszych  cen-

tralnych katalogów bibliotecznych w Polsce. 
 

 Katalog dostarcza  informacji o dokumen-

tach oraz miejscu ich przechowywania. Ułatwia 

wyszukanie interesujących pozycji. Znajdują się 

w nim opisy różnych typów dokumentów:        

książek, czasopism, nagrań dźwiękowych,            

druków muzycznych, filmów, kartografii,           

ikonografii, dokumentów życia społecznego  

oraz starych druków. 
 

 Katalog centralny tworzony jest metodą 

współkatalogowania - każdy opis dokumentu 

jest tworzony tylko raz w bazie NUKAT przez 

współpracujących uprawnionych bibliotekarzy       

i kopiowany do katalogów lokalnych. Obok          

opisów bibliograficznych NUKAT udostępnia  

także kartoteki wzorcowe. 

Prace nad katalogiem koordynuje         

Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej        

w Warszawie. 
 

Od początku 2018 roku Główna Biblioteka 

Pracy i Zabezpieczenia Społecznego pobiera        

rekordy bibliograficzne książek z katalogu       

NUKAT do katalogu lokalnego. A po szkoleniu 

dotyczącym wprowadzania danych do bazy    

NUKAT [tzw. współpraca czynna] bibliotekarze 

mogą, od marca 2018 roku, umieszczać w bazie 

opisy pozycji bibliograficznych, które mają           

w swoich zbiorach, współtworząc w ten sposób 

katalog centralny. W przypadku GBPiZS są to 

głównie książki zagraniczne. 
 

Taka współpraca jest korzystna przede 

wszystkim dla czytelników, którzy zyskują infor-

mację o dostępności poszczególnych książek. 

GBPiZS stanowi ważne źródło informacji 

o publikacjach m.in. z takich dziedzin jak: rynek 

pracy, polityka społeczna, prawo pracy,              



socjologia i psychologia pracy, bhp i ochrona 

zdrowia, zarządzanie zasobami ludzkimi.  

Dzięki współpracy zbiory Biblioteki są          

widoczne nie tylko w katalogu NUKAT, ale także 

w Katalogu WorldCat, największym światowym 

katalogu bibliotecznym. 

Na stronie internetowej Centrum NUKAT 

znajduje się statystyka poszczególnych bibliotek, 

które rozpoczęły współpracę z NUKAT. Znajdują 

się tam również dane statystyczne naszej           

biblioteki: 

Źródło:  http://centrum.nukat.edu.pl/pl/statystyki?view=indywidualne&layout=bib&b=WA_023&y=19&m=01 

Źródło:  http://centrum.nukat.edu.pl/pl/statystyki?view=indywidualne&layout=khw&b=WA_023&y=19&m=01 

http://centrum.nukat.edu.pl/pl/statystyki?view=indywidualne&layout=bib&b=WA_023&y=19&m=01
http://centrum.nukat.edu.pl/pl/statystyki?view=indywidualne&layout=khw&b=WA_023&y=19&m=01


PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA 

 Analizy artykułów z czasopism angielsko-,    

francusko- i niemieckojęzycznych publikowane         

są w formie elektronicznej na stronie interneto-

wej  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 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  

http://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/nasze-publikacje/pips/2019-2/j-angielski-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/nasze-publikacje/pips/2019-2/j-francuski-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/nasze-publikacje/pips/2019-2/j-niemiecki-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/bazy-danych/dziennik-ustaw/2018/1-200
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/2019/1-10-2019/7-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/ksiazki/nabytki-2019/styczen-2019

