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„Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób”  

Napoleon Hill 

Szanowni Państwo, 

w naszym Newsletterze piszemy o rzeczach małych—naszych codziennych działaniach, które su-

miennie i konsekwentnie wykonywane przyczyniają się do rzeczy wielkich -  wspierania procesów 

decyzyjnych, tworzenia prac naukowo-badawczych, a także budowania ułatwień dla osób z niepeł-

nosprawnością wzroku. Podsumowanie naszych sierpniowych poczynań, znajdą Państwo w poniż-

szym zestawieniu. Zapraszamy do lektury! 

Redakcja 

DZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH  

- PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA  2019 R. 

 W poprzednim numerze naszego New-

slettera zaprezentowaliśmy podsumowanie  

ostatniego półrocza prac Działu Zbiorów Pracy 

i Zabezpieczenia Społecznego (zainteresowanych 

odsyłamy do Archiwum). Tym razem głos odda-

jemy Działowi Zbiorów dla  Niewidomych. 

O tym, co udało się zdziałać w minionym półro-

czu, o projektach, które są w trakcie realizacji i o 

planach na przyszłość, przeczytać można w arty-

kule przygotowanym przez DZdN.  

 

 przejdź do artykułu 

http://gbpizs.gov.pl/images/gbpizs/Newsletter/2019/Newsletter-2019-07.pdf
http://dzdn.pl/dzialalnosc-dzialu-zbiorow-dla-niewidomych-w-i-polowie-2019-r/


DWIE NOWE BIBLIOGRAFIE WYDANE PRZEZ GBPiZS 

 W wydawanej przez GBPiZS serii Bibliogra-

fie pojawiły się dwie nowe pozycje. Pierwsza 

z nich poświęcona jest kwestiom bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. Druga ukazuje dorobek na-

ukowy prof. zw. dr. hab. Juliana Auleytnera.   

 

 przejdź do bibliografii „Bezpieczeństwo  

i higiena pracy 2013-2018” 

 

 przejdź do „Bibliografii prac  

prof. zw. dr. hab. Juliana Auleytnera  

za lata 1971-2018”  

NOWOŚCI W KSIĘGOZBIORZE GBPiZS 

 Komunikat z lipcowymi nabytkami Działu 

Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jest już do-

stępny na stronie internetowej GBPiZS.   

 

 przejdź do strony 

 

 Natomiast z nowościami Działu Zbiorów 

dla Niewidomych można zapoznać się klikając 

w  jeden z poniższych linków: 

 

 Dział Zbiorów Książki Mówionej 

 Dział Zbiorów Książki Brajlowskiej  

 

RODZINA — PRACA — POLITYKA SPOŁECZNA 

 To bibliografia wydawana cyklicznie ja-

ko tygodnik. Zawiera przegląd najnowszych 

artykułów 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.     

 przejdź do strony 

http://gbpizs.gov.pl/index.php/501-bibliografia-bezpieczenstwo-i-higiena-pracy
http://gbpizs.gov.pl/index.php/501-bibliografia-bezpieczenstwo-i-higiena-pracy
http://gbpizs.gov.pl/index.php/503-bibliografia-prof-auleytnera
http://gbpizs.gov.pl/index.php/503-bibliografia-prof-auleytnera
http://gbpizs.gov.pl/index.php/503-bibliografia-prof-auleytnera
http://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/ksiazki/nabytki-2019/lipiec-2019
http://dzdn.pl/wypozyczalnia/ksiazki-mowione/
https://www.facebook.com/notes/g%C5%82%C3%B3wna-biblioteka-pracy-i-zabezpieczenia-spo%C5%82ecznego/nowo%C5%9Bci-w-alfabecie-braillea/2350383868409202/
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2019/31-40-2019/31-2019
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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. wybra-

ne  pozycje z Dzienników Ustaw oraz Monitora Pol-

skiego związane z pracą i zabezpieczeniem spo-

łecznym publikowane są w formie elektronicznej  

na naszej stronie w zakładce „ZBIORY - Bazy da-

nych”.                                                              

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI 

 Przypominamy, że od września — po wa-

kacyjnej przerwie — Biblioteka powraca do swo-

ich standardowych godzin pracy, a od paździer-

nika przywrócony zostaje także sobotni dyżur 

w Dziale Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Spo-

łecznego.  

Jesienny harmonogramem pracy Biblioteki: 
 

 Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia 

Społecznego 

 

 Dział Zbiorów dla Niewidomych 

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/info-o-gbpizs/godziny-otwarcia
http://gbpizs.gov.pl/index.php/info-o-gbpizs/godziny-otwarcia
http://dzdn.pl/godziny-otwarcia/

