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Szanowni Państwo, 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego nie tylko udostępnia swe zbiory i prowadzi 

działalność naukową (o czym dużo pisaliśmy w poprzednich numerach naszego Newslettera), 

ale także angażuje się w integrację środowiska bibliotekarskiego oraz tworzenie pozytywnej wizji 

bibliotek poprzez uczestnictwo w Kole Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Aktualnie poszukuje 

też kandydatów do prac bibliotecznych, kadrowych i księgowych, a wszystkich chętnych zaprasza 

do składania podań. O tym oraz o innych formach naszej bibliotecznej działalności przeczytacie Pań-

stwo w najnowszym numerze naszego Newslettera. Zapraszamy do lektury! 

Redakcja 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH 

PRZY GBPiZS W LATACH 2018/2019 

 Koło SBP przy Głównej Bibliotece Pracy 

i  Zabezpieczenia Społecznego powołano 

w czerwcu 2015 r. O jego strukturze, założe-

niach oraz bieżącej działalności przeczytacie 

Państwo w artykule zamieszczonym niedawno 

na naszej stronie internetowej. Zapraszamy 

do lektury! 

 

 przejdź do artykułu 

http://gbpizs.gov.pl/index.php/537-dzialalnosc-sbp


NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY W GBPiZS 

 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia 

Społecznego prowadzi nabór kandydatów 

na stanowiska: 

 

 pracownik do skanowania zbiorów biblio-

tecznych (do 15.11.2019 r.); 

 

 referent / starszy referent / specjalista  

ds. kadr (do 15.11.2019 r.); 

 

 specjalista ds. finansowo-księgowych,    

K/M (do 14.11.2019 r.). 

NOWOŚCI W KSIĘGOZBIORZE GBPiZS 

 Komunikat z wrześniowymi 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://www.bip.gbpizs.gov.pl/ogloszenia/nabor-pracownikow-oferty/411-skanowanie-zbiorow
http://www.bip.gbpizs.gov.pl/ogloszenia/nabor-pracownikow-oferty/411-skanowanie-zbiorow
http://www.bip.gbpizs.gov.pl/ogloszenia/nabor-pracownikow-oferty/412-referent-specjalista
http://www.bip.gbpizs.gov.pl/ogloszenia/nabor-pracownikow-oferty/412-referent-specjalista
http://www.bip.gbpizs.gov.pl/ogloszenia/nabor-pracownikow-oferty/413-spec-ds-finansowo-ksiegowych
http://www.bip.gbpizs.gov.pl/ogloszenia/nabor-pracownikow-oferty/413-spec-ds-finansowo-ksiegowych
http://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/ksiazki/nabytki-2019/wrzesien-2019
http://dzdn.pl/wypozyczalnia/ksiazki-mowione/
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2019/41-50-2019/42-2019


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 

 Zapraszamy do zapoznania się z jesiennym 

harmonogramem pracy GBPiZS. Przypominamy 

też, że Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Spo-

łecznego swój sobotni dyżur pełni w tym miesią-

cu 16 listopada. Zapraszamy! 

 

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/

