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Szanowni Państwo, 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego prowadzi współpracę z wieloma różnymi  

instytucjami. Jakimi i na czym owa współpraca polega?—zdradzamy w najnowszym numerze        

naszego Newslettera. Zapraszamy do lektury! 

Redakcja 

WSPÓŁPRACA GBPiZS Z INNYMI INSTYTUCJAMI 

Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia 

Społecznego Głównej Biblioteki Pracy i Zabez-

pieczenia Społecznego w ramach swojej działal-

ności współpracuje z Ministerstwem Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej oraz innymi podległy-

mi mu placówkami. Biblioteka stara się zaspoka-

jać potrzeby informacyjne pracowników         

Ministerstwa, m.in. wypożyczając publikacje, 

udzielając informacji merytorycznych, bibliogra-

ficznych i rzeczowych czy realizując zakup publi-

kacji statystycznych.  Poza tym biblioteka gro-

madzi możliwie wszystkie publikacje wydane 

przez Ministerstwo.  

Ważna dla naszej instytucji jest współ-

praca z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Bi-

blioteka oprócz zaspokajania potrzeb informa-

cyjnych i gromadzenia publikacji wydawanych 

przez  Instytut, wydaje bibliografie osobowe za-

wierające dorobek naukowy profesorów, przy-

gotowuje wykazy publikacji na żądany temat, 

jak też uczestniczy w konferencjach organizowa-

nych przez IPiSS. 

Biblioteka utrzymuje także kontakty 

z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Pań-

stwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych, Zakładem Ubezpieczeń Społecz-

nych, Głównym Urzędem Statystycznym, Cen-

tralną Biblioteką Wojskową im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, Biblioteką Główną WAT, Centralną 

Biblioteką Statystyczną oraz Centrum Partner-

stwa Społecznego Dialog im. A. Bączkowskiego 

uczestnicząc w konferencjach, a także groma-

dząc publikacje otrzymywane w darze. 

Pracownicy Biblioteki publikują artykuły 

na portalu bibliotekarzy i pracowników informa-

cji EBiB, jak również aktywnie działają w Kole 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, biorąc 

udział w warsztatach, szkoleniach i imprezach 

okolicznościowych. 

GBPiZS prowadzi wymianę publikacji 

z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej, 

głównie o profilu ekonomiczno-społecznym,  



uczelniami państwowymi i niepaństwowymi. 

Są  to Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego 

w  Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego 

w  Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego 

w  Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego 

we  Wrocławiu, a także Biblioteki Ekonomicznej 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Biblioteki Szkoły 

Głównej Handlowej, Biblioteki Wyższej Szkoły 

Prawa i Administracji w Przemyślu oraz Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego (Wydział Mechaniczny).  

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia 

Społecznego współpracuje również z instytucja-

mi zagranicznymi w aspekcie wymiany między-

narodowej. Ogromne znaczenie i szczególnie 

cenna jest współpraca z Międzynarodową Orga-

nizacją Pracy z siedzibą w Genewie. Biblioteka 

kompletuje możliwie wszystkie zalecenia, kon-

wencje i konferencje Międzynarodowej Organi-

zacji Pracy oraz inne publikacje Międzynarodo-

wego Biura Pracy. Publikacje te uzupełniają uni-

kalny zbiór wydawnictw zwartych i czasopism, 

wydawanych od 1919 roku. 

Zbieżną z nami działalność prowadzi Mię-

dzynarodowy Instytut Badań nad Pracą 

(International Institute for Labour Studies), jed-

nostka Międzynarodowej Organizacji Pracy, 

z  której zasobów naukowych chętnie korzysta-

my. Instytut promuje badania, publiczne debaty 

oraz szerzy wiedzę na tematy, które są funda-

mentalne dla Międzynarodowej Organizacji Pra-

cy, czyli standardów oraz zasad i prawa pracy, 

zatrudnienia, ochrony socjalnej, ochrony pracy 

(w tym szeroko pojęte warunki pracy i zatrud-

nienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, HIV/

AIDS, migracje międzynarodowe i zabezpiecze-

nie społeczne) oraz dialogu społecznego.  

Biblioteka czerpie z zasobów Centrum 

Dokumentacji w Paryżu (La Documentation 

Francaise), które oferuje wysokiej jakości litera-

turę, książki i czasopisma o tematyce admini-

stracyjnej, gospodarczej, społecznej i prawnej, 

wydawane m.in. przez  OECD i UNESCO.  

Współpracujemy też z Międzynarodo-

wym Stowarzyszeniem Zabezpieczenia Społecz-

nego (Internatonal Social Security Association 

ISSA) z siedzibą w Genewie. Jest to największa 

na świecie organizacja zrzeszająca instytucje za-

bezpieczenia społecznego ze 150 krajów świata, 

działająca w strukturach Międzynarodowej Or-

ganizacji Pracy. ISSA propaguje aktywną politykę 

zabezpieczenia społecznego, promując najwyż-

sze standardy w sektorze zabezpieczenia spo-

łecznego.  

Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia  

Społecznego prowadzi też wymianę z Biblioteką 

Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngto-

nie (Library of Congress), największą biblioteką 

na świecie oraz z biblioteką Departamentu Pracy 

w Waszyngtonie (Department of Labor), instytu-

cji wspierającej i promującej osoby poszukujące 

pracy, pracowników najemnych i emerytów 

w Stanach Zjednoczonych poprzez m.in. popra-

wę warunków ich pracy, umożliwianie podjęcia 

lepszej pracy, ubezpieczenia od bezrobocia, 

ochronę emerytur i świadczeń zdrowotnych. 



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 

 - comiesięczny komunikat Biblioteki. Pre-

zentuje nowe nabytki - wydawnictwa zwarte gro-

madzone w ramach zakupów, wymiany i darów.         

=> więcej  

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-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/monitor-polski/2019/1-200
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2019/21-30-2019/24-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/ksiazki/nabytki-2019/maj-2019

