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Szanowni Państwo, 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego funkcjonuje z myślą o Was—naszych Czytel-

nikach. Dlatego dziś zapraszamy Was do zapoznania się z artykułem, w którym podsumowujemy 

działalność Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w minionym półroczu, a za miesiąc 

zajrzymy do Działu Zbiorów dla Niewidomych. Zapraszamy do lektury! 

Redakcja 

DZIAŁ ZBIORÓW PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—PODSUMOWANIE  
I PÓŁROCZA 2019 R. 

 W tym numerze Newslettera chcieliby-

śmy Państwu zaprezentować efekty działań 

pracowników Działu Zbiorów Pracy i Zabezpie-

czenia Społecznego w pierwszym półroczu 

2019 roku. Wiele projektów jest nadal w trak-

cie tworzenia, a ich rezultaty ujrzą światło 

dzienne dopiero za parę miesięcy, niemniej 

jednak wieloma dokonaniami możemy się 

już  pochwalić. 

 Biblioteka przy ul. Limanowskiego 23 

w Warszawie posiada najszerszy księgozbiór 

wydawnictw polskich i zagranicznych z zakresu 

pracy i zabezpieczenia społecznego w kraju, któ-

ry jest na bieżąco uzupełniany o nowe pozycje. 

Od stycznia zbiory Biblioteki wzbogaciły się 

o  177 wol. książek. Zakupiono 94 pozycje w ję-

zyku polskim oraz 31 pozycji zagranicznych. 

W  I półroczu 2019 r. Biblioteka dysponowała 

74 tytułami czasopism bieżących, w tym z pre-

numeraty pochodziły 54 tytuły (27 polskich 

i 27 zagranicznych), a z darów i wymiany - 20. 

Warto wspomnieć, że większość czasopism za-

granicznych prenumerowanych przez Bibliotekę 

to jedyne, bądź drugie egzemplarze w kraju.  

 Do interesujących artykułów z prasy obco-

języcznej Ośrodek Informacji Naukowej GBPiZS 

wykonuje abstrakty w języku polskim. Są 

one publikowane raz w miesiącu na stronie in-

ternetowej GBPiZS (zakładka PUBLIKACJE – 

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH). 

W tym półroczu ukazało się ich 359: 290 abs-

traktów do artykułów angielskojęzycznych, 52 – 

do niemieckojęzycznych i 17 – do francuskoję-

zycznych. Z wszystkimi artykułami, których abs-

trakty zamieszczone zostały na naszej witrynie, 

można zapoznać się na miejscu w Czytelni. 

Na stronie internetowej GBPiZS publikowane są 

także – przegląd czasopism polskich (raz w ty-

godniu, zakładka PUBLIKACJE – PRZEGLĄD 

CZASOPISM POLSKICH) oraz wybór tematycznie  



związanych z profilem Biblioteki aktów praw-

nych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 

(raz na kwartał, zakładka PUBLIKACJE – DZIEN-

NIK USTAW POZYCJE WYBRANE oraz PUBLIKA-

CJE – MONITOR POLSKI POZYCJE WYBRANE). 

 W I połowie 2019 r. główne prace Działu 

Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 

skupiły się na redakcji Bibliografii Ekonomicz-

nych i Społecznych Zagadnień Pracy (literatura 

polska za 2018 r.), a także przygotowywaniu 

trzech Bibliografii osobowych:  prof. Juliana   

Auleytnera, prof. Henryka Bednarczyka oraz 

dr. Tadeusza Majewskiego. Ukończono i wysła-

no do druku Bibliografię monotematyczną 

"Bezpieczeństwo i higiena pracy 2013-2018.” 

Już wkrótce będzie można się z nią zapoznać 

osobiście w Bibliotece lub elektronicznie – 

za pośrednictwem Biblioteki Cyfrowej GBPiZS.  

 W minionym półroczu w Dziale Zbiorów 

Pracy i Zabezpieczenia Społecznego kontynuo-

wano prace polegające na wstępnym przygoto-

waniu skanów księgozbioru do OCRowania 

i przekształcaniu ich na dokumenty w formacie 

PDF oraz wprowadzaniu tak przygotowanych 

dokumentów do Biblioteki Cyfrowej. Dzięki za-

kupionemu skanerowi, we własnym zakresie 

zdigitalizowano ok. 170 wydawnictw, 

tj. 38 840 stron. Zeskanowane pozycje są OCR-

owane i weryfikowane za pomocą programu 

ABBY FineReader - 158 pozycji, tj. 43 349 str. 

Wszystkie pliki PDF dzięki procesowi OCR-

owania są przeszukiwalne i stanowią podstawę 

przy rozbudowie Biblioteki Cyfrowej, któ-

ra  w  tym półroczu wzbogaciła się o 139 pozycji. 

 Kontynuowano także współpracę czynną 

z Centrum NUKAT (Narodowy Uniwersalny Kata-

log Centralny), dzięki której zbiory Biblioteki są 

widoczne nie tylko w katalogu NUKAT, ale także 

w Katalogu WorldCat. W ramach współpracy 

GBPiZS ma prawo do pobierania rekordów bi-

bliograficznych i rekordów haseł wzorcowych 

z katalogu NUKAT oraz przekazuje opisy pozycji 

będących w posiadaniu GBPiZS, których nie ma 

w innych bibliotekach. 

 Na bieżąco aktualizowano dane w Alephie 

w module gromadzenia. Do bazy bibliograficznej 

systemu bibliotecznego ALEPH do końca I półro-

cza 2019 r. wprowadzono 1 648 rekordy. Obec-

nie baza liczy ok. 128 000 rekordów. Jest ona 

na bieżąco meliorowana, m.in. są z niej usuwa-

ne rekordy artykułów z czasopism, których Bi-

blioteka już nie posiada. 

 Pracownicy i użytkownicy Biblioteki wyko-

rzystywali różnorodne media służące poprawie 

oferowanych użytkownikom usług bibliotecz-

nych. Zapytania i informacje udzielane były bez-

pośrednio, drogą telefoniczną i pocztą elektro-

niczną, umożliwialiśmy kserowanie i skanowania 

dokumentów oraz przesyłania ich na adres e-

mailowy, a nowoczesny system biblioteczny po-

zwalał na szybkie i pełne wyszukiwanie informa-

cji na dany temat. 

 Do Biblioteki napływały zapytania dotyczą-

ce zbiorowych układów pracy, które posiadamy 

jako jedyni w kraju. Nie ma tych dokumentów 

ani Archiwum Akt Nowych, ani Departament 

Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS. 

Dzięki zeskanowaniu większości układów zbioro-

wych można z nich korzystać za pośrednictwem 

Biblioteki Cyfrowej lub przesyłać je w całości 

pocztą elektroniczną (z formy tej korzystają za-

równo sądy, jak i kancelarie prawne oraz osoby 

prywatne).  

 Biblioteka odpowiadała także na zapotrze-

bowanie w zakresie informacji pracowników Mi-

nisterstwa i jednostek podległych wypożyczając 

publikacje, także drogą wypożyczeń międzybi-

bliotecznych, uzupełniając bazy danych, udziela-

jąc informacji merytorycznych, bibliograficz-

nych, bibliotecznych i rzeczowych, kserując i wy-

syłając fragmenty opracowań i artykułów z cza-

sopism.  

 GBPiZS kontynuowało również współpracę 

z  Centralnym  Instytutem  Ochrony  Pracy   



i Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, biorąc 

m.in. udział w konferencjach organizowanych 

przez te instytucje, prezentując materiały infor-

macyjne o Bibliotece, przygotowując prezenta-

cje własnych publikacji (Bibliografia Ekonomicz-

nych i Społecznych Zagadnień Pracy, bibliogra-

fie tematyczne)  oraz zestawienia bibliograficz-

ne tematycznie związane z tematem konferen-

cji. Pracownicy GBPiZS udzielali uczestnikom 

konferencji informacji dotyczących gromadzo-

nego profilu zbiorów i zasad ich udostępniania. 

Uczestnictwo w konferencjach jest jedną z form 

prezentowania dorobku pracowników Biblioteki 

i promowania swojej działalności. 

WYKAZ NABYTKÓW 

 - comiesięczny komunikat Biblioteki. Pre-

zentuje nowe nabytki - wydawnictwa zwarte gro-

madzone w ramach zakupów, wymiany i darów.         

=> więcej  

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  

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”.                                                              
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http://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/ksiazki/nabytki-2019/czerwiec-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2019/21-30-2019/29-2019
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-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

