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Szanowni Państwo, 

 Owocem prac Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego są bibliografie naukowe. 

W listopadzie wydaliśmy już trzecią w tym roku Bibliografię monotematyczną, tym razem poświęco-

ną twórczości prof. Henryka Bednarczyka. Obok niej ukazała się także publikacja przeznaczona 

dla osób słabowidzących. To Katalog nowości czytelniczych książek mówionych w standardzie DAISY 

i formacie Czytak. Więcej na ich temat piszemy na łamach naszego  Newslettera.  

 Zachęcamy także do zaglądania na stronę Biuletynu Informacji Publicznej GBPiZS, gdzie znaj-

dują się ogłoszenia z najnowszymi zapytaniami ofertowymi oraz oferty pracy. 

Redakcja 

NOWA BIBLIOGRAFIA WYDANA PRZEZ GŁÓWNĄ BIBLIOTEKĘ PRACY 

I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

 W serii Bibliografie prezentujemy kolejną 

bibliografię osobową, tym razem ukazującą do-

robek prof. dr. hab. Henryka Bednarczyka, któ-

rego specjalnością naukową jest pedagogika 

pracy: teoretyczno-metodologiczne podstawy 

zintegrowanego wielopoziomowego systemu 

ustawicznej edukacji zawodowej oraz andrago-

gika i pedagogika społeczna. Bibliografia obej-

muje dorobek naukowy Profesora z lat 1976–

2019 i podzielona została na trzy główne działy: 

Wykaz prac publikowanych, Wykaz prac niepu-

blikowanych oraz Opieka naukowa.  

 przejdź do artykułu 

http://gbpizs.gov.pl/index.php/547-bibliografia-bednarczyk


KATALOG NOWOŚCI CZYTELNICZYCH KSIĄŻEK MÓWIONYCH W STANDARDZIE 
DAISY I FORMACIE CZYTAK 

 Niedawno  ukazał się także opracowany 

przez Dział Zbiorów dla Niewidomych Katalog 

nowości czytelniczych książek mówionych 

w standardzie DAISY i formacie Czytak za okres 

od 1.08.2018 do 31.07.2019 roku. Katalog do-

stępny jest w siedzibie Działu Zbiorów dla Nie-

widomych przy ul. Konwiktorskiej 7 w Warsza-

wie – na stanowiskach, gdzie bibliotekarze 

przyjmują czytelników, jak również wysyłany 

jest pocztą tradycyjną – na życzenie.  

NOWOŚCI W KSIĘGOZBIORZE GBPiZS 

 Komunikat z październikowymi 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/zbiory/ksiazki/nabytki-2019/pazdziernik-2019
http://dzdn.pl/wypozyczalnia/ksiazki-mowione/
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2019/41-50-2019/45-2019
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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 

 Zapraszamy do zapoznania się z jesienno-

zimowym harmonogramem pracy GBPiZS. Przy-

pominamy też, że Dział Zbiorów Pracy i Zabez-

pieczenia Społecznego swój sobotni dyżur pełnić 

będzie 7 grudnia. Zapraszamy! 

 

Jesienno-zimowy harmonogram pracy GBPiZS: 
 

 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/

