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Szanowni Państwo, 

Poszukując informacji dotyczących rodziny, pracy i polityki społecznej warto zajrzeć na stro-

nę internetową GBPiZS. Gdzie dokładnie ich szukać? W najnowszym numerze naszego Newslettera 

zapraszamy Państwa na wirtualny spacer, podczas którego odpowiemy na to pytanie.  

Redakcja 

STRONA INTERNETOWA GBPiZS 

 W ubiegłym roku uruchomiona została 

nowa strona Głównej Biblioteki Pracy 

i  Zabezpieczenia Społecznego. Zamieszczane są 

na niej nie tylko najważniejsze informacje doty-

czące naszej placówki, ale także publikacje 

GBPiZS, które dotychczas wydawane były wy-

łącznie w wersji papierowej.  

 www.gbpizs.gov.pl – to adres naszej stro-

ny. Odwiedzając ją, warto zacząć od górnego 

granatowego paska i dopasować do swoich po-

trzeb sposób wyświetlania strony: zwiększyć 

lub zmniejszyć czcionkę, zmienić kontrast, roz-

ciągnąć stronę na cały ekran lub wybrać tryb 

nocny. Ustawienia te stworzono z myślą o oso-

bach słabowidzących, ale może korzystać z nich 

każdy Czytelnik.  

http://www.gbpizs.gov.pl


 Menu główne znajduje się na prawo 

od  logo Biblioteki. Składa się z 5 zakładek tek-

stowych (GBPiZS, Publikacje, Zbiory, Polecane 

witryny, RODO) oraz 4 zakładek graficznych 

(Strona główna, BIP, Facebook, Twitter). 

 Zakładka GBPiZS zawiera najważniejsze 

informacje dot. Biblioteki m.in. historię, misję, 

statut, schemat organizacyjny, godziny otwarcia, 

regulaminy udostępniania zbiorów oraz adresy 

i telefony do poszczególnych sekcji. Tu także za-

mieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawa-

ne pytania oraz formularz rejestracyjny, który 

można wypełnić przed pierwszą wizytą w Biblio-

tece. To oszczędność czasu. Pracownicy przygo-

towują wcześniej dokumentację rejestracyjną, 

a gdy Czytelnik nas odwiedza okazuje tylko do-

wód tożsamości i podpisuje gotowe dokumenty.  

 W zakładce Publikacje na bieżąco zamiesz-

czane są materiały naukowe opracowywane 

przez GBPiZS. Są to zarówno komunikaty inter-

netowe, jak i skany wydawnictw drukowanych. 

Raz w tygodniu publikowany jest przegląd naj-

nowszych artykułów z czasopism polskich po-

święconych rodzinie, pracy i zabezpieczeniu spo-

łecznemu. Raz w miesiącu pojawiają się nowe 

analizy artykułów z czasopism angielsko-, fran-

cusko- i niemieckojęzycznych, a raz na kwartał 

uzupełniany jest wykaz wybranych pozycji 

z Dzienników Ustaw oraz Monitora Polskiego. 

Skany wydawnictw drukowanych podzielone 

zostały na 4 podkategorie. Są to: Bibliografie 

osobowe (prezentujące dorobek naukowy wy-

branych osób), Bibliografie monotematyczne 

(przedstawiające literaturę nt. wybranych za-

gadnień związanych z tematyką rodziny, pracy 

i zabezpieczenia społecznego), Bibliografia Eko-

nomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy 

oraz Pozostałe publikacje (informatory o pra-

cach naukowo-badawczych z zakresu rodziny, 

pracy i polityki społecznej przekazywane GBPiZS 

przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).  

 W zakładce Zbiory zamieszczony jest co-

miesięczny komunikat Biblioteki prezentujący 

nowe nabytki – wydawnictwa zwarte gromadzo-

ne w ramach zakupów, wymiany i darów. Zna-

leźć tu też można tytuły prenumerowanych 

przez nas czasopism – polskich i zagranicznych, 

odnośnik do Układów Zbiorowych Pracy z lat 

1948-1975 oraz wykaz publikacji MRPiPS. 

 Polecane Witryny to wybrane przez Dział 

Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 

i podzielone na kategorie odnośniki do stron, 

które warto odwiedzić w poszukiwaniu informa-

cji związanych z tematyką rodziny, pracy i zabez-

pieczenia społecznego. W zakładce RODO omó-

wiono zaś politykę prywatności GBPiZS.  

http://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/prawo-panstwowe/historia
http://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/prawo-panstwowe/misja
http://gbpizs.gov.pl/images/gbpizs/o_bibliotece/Statut_2013.pdf
http://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/prawo-panstwowe/schemat-organizacyjny
http://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/godziny-otwarcia
http://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/regulamin-udostepniania
http://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/kontakt
http://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/kontakt
http://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/najczesciej-zadawane-pytania
http://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/najczesciej-zadawane-pytania
http://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/formularz
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2019/11-20-2020/16-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2019/11-20-2020/16-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/pips/2019-2/j-angielski-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/pips/2019-2/j-francuski-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/pips/2019-2/j-francuski-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/pips/2019-2/j-niemiecki-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/dziennik-ustaw/2019/1-200
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/monitor-polski/2019/1-200
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/bibliografie-osobowe
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/bibliografie-osobowe
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/bibliografie-monotematyczne
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/ekonom-i-spol-zagadnienia-pracy
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/ekonom-i-spol-zagadnienia-pracy
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/pozostale-publikacje
http://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/ksiazki/nabytki-2019/marzec-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/czasopisma/dzienniki-i-czasopisma-polskie
http://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/czasopisma/czasopisma-zagraniczne-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/uzp-skany
http://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/publikacje-mrpips
http://gbpizs.gov.pl/index.php/rodo


 Pod paskiem odcinającym menu główne 

od reszty strony znajdują się infografiki. Ułożo-

no je w trzech kolumnach. Po lewej stronie ma-

my link do Biblioteki Cyfrowej. Przechodząc 

do niej nasi Czytelnicy bez wychodzenia z do-

mu mogą skorzystać z wybranych pozycji na-

szego księgozbioru (tych nieobjętych prawami 

autorskimi). Pozostałe zeskanowane tytuły 

przeglądać można na miejscu, w Czytelni 

GBPiZS. Księgozbiór Biblioteki Cyfrowej liczy już 

ponad 2000 pozycji.  

 Pod odnośnikiem do Biblioteki Cyfrowej 

mamy – kolejno - linki do katalogu on-line 

oraz katalogu NUKAT (Narodowy Uniwersalny 

Katalog Centralny). Klikając w pierwszy, Czytel-

nik może przejrzeć księgozbiór Działu Zbiorów 

Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w poszuki-

waniu danego tytułu, czy pozycji wybranego au-

tora lub wydawnictwa. Jeśli poszukiwanej książ-

ki nie ma w zbiorach GBPiZS, polecamy NUKAT. 

Łączy on katalogi bibliotek z całej Polski. Czytel-

nik wpisując wybrany tytuł lub autora, serię, wy-

dawcę, hasło przedmiotowe, słowa kluczowe 

czy ISBN, otrzyma informację o tym, w jakiej  

Bibliotece może znaleźć daną pozycję.  

 W kolumnie po lewej stronie znajduje się 

także link do Newslettera. Przekierowuje on 

do  podstrony, z której pobrać można zarówno 

jego aktualny numer, jak i wydania archiwalne. 

Pod nim zamieszczono najważniejsze dane kon-

taktowe – adresy, telefony i maile obydwu dzia-

łów GBPiZS.  

http://bc.gbpizs.gov.pl/dlibra
http://aleph.gbpizs.gov.pl/F
http://aleph.gbpizs.gov.pl/F


 Środkowa kolumna to aktualności. Za-

mieszczamy w niej najświeższe informacje doty-

czące działalności Biblioteki oraz wydarzeń z nią 

związanych.  

 W prawej kolumnie znajduje się link 

do strony Biuletynu Informacji Publicznej GBPiZS 

oraz do stron ministerialnych. Na stronie BIP 

znaleźć można m.in. prawne podstawy działania 

GBPiZS. Na bieżąco są tu także publikowane in-

formacje o naborze nowych pracowników i ko-

lejne zapytania ofertowe.  

 Zapraszamy do bliższego zapoznania się 

ze stroną GBPiZS oraz do korzystania z naszych 

zbiorów i publikacji! 

GBPiZS  

ul. Limanowskiego 23  

02-943 Warszawa 

tel. 22 642 04 73 

http://www.bip.gbpizs.gov.pl/

