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Szanowni Państwo, 

Nowy rok akademicki to nowe wyzwania, projekty, prace. Cieszymy się, że niektóre z nich powstaną 

przy naszym skromnym współudziale. Tych, którzy poszukują materiałów dotyczących tematyki sze-

roko rozumianej pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny—jak zawsze serdecznie zapraszamy 

w swoje progi. My sami także dokładamy swoje cegiełki do rozwoju polskiej nauki. Niedawno ukaza-

ła się nasza najnowsza Bibliografia, a w przygotowaniu są już następne. Jeśli chcecie Państwo wie-

dzieć, co w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego piszczy, zapraszamy do lektury 

kolejnego już numeru naszego Newslettera! 

Redakcja 

PRZYPOMINAMY NAJWAŻNIEJSZE ZASADY UDOSTĘPNIANIA  

KSIĘGOZBIORU GBPiZS 

 Wraz z rozpoczęciem każdego nowego 

roku akademickiego wśród studentów poja-

wia się wiele pytań o to, w jaki sposób można 

skorzystać z pozycji znajdujących się w naszym 

księgozbiorze. To z myślą o nich przypominamy 

najważniejsze zasady udostępniania księgozbio-

ru Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia 

Społecznego.     

 

 przejdź do artykułu 

http://gbpizs.gov.pl/index.php/517-zasady-udostepniania-ksiegozbioru


NOWA BIBLIOGRAFIA WYDANA PRZEZ GBPiZS 

 Do wydawanych przez GBPiZS publikacji 

właśnie dołączyła nowa pozycja. To bibliografia 

osobowa poświęcona dorobkowi naukowemu 

dr. Tadeusza Majewskiego—postaci zasłużonej 

dla środowiska osób niewidomych i słabowidzą-

cych. Bibliografia obejmuje książki, artykuły 

z  czasopism, rozdziały z opracowań zbiorowych, 

referaty na konferencje i recenzje prac innych 

autorów z lat 1958-2016. 

 

 przejdź do „Bibliografii prac dr. Tadeusza   

Majewskiego za lata 1958-2016.” 

NOWOŚCI W KSIĘGOZBIORZE GBPiZS 

 Komunikat z sierpniowymi nabytkami 

Działu Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jest 

już dostępny na stronie internetowej GBPiZS.   

 

 przejdź do strony 

 

 Natomiast z nowościami Działu Zbiorów 

dla Niewidomych można zapoznać się klikając 

w  poniższy link: 

 

 Dział Zbiorów Książki Mówionej  

 

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/511-bibliografia-dr-majewskiego
http://gbpizs.gov.pl/index.php/511-bibliografia-dr-majewskiego
http://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/ksiazki/nabytki-2019/sierpien-2019
http://dzdn.pl/wypozyczalnia/ksiazki-mowione/
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2019/31-40-2019/37-2019


GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  

ul. Limanowskiego 23 , 02-943 Warszawa 

tel. 22 642 04 73 

 

DZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH 
ul. Konwiktorska 7 , 00-216 Warszawa 

tel. 22 635 33 20 

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 powróciła 

do standardowych godzin pracy, a od paździer-

nika przywrócony zostaje sobotni dyżur w Dziale 

Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.  

 

Jesienny harmonogram 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/

