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Niech czas adwentowej refleksji  

oraz wyczekiwanie na narodziny Jezusa 

wypełnią nasze serca spokojem, radością i miłością,  

pozwalając cieszyć się rodzinnym ciepłem,  

a Nowy Rok niech niesie ze sobą pomyślność 

w realizacji nowych, ciekawych wyzwań.  

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia  

oraz szczęśliwego Nowego Roku  

w imieniu własnym i pracowników   

 

 

życzy 

DYREKTOR GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

Justyna Garbarczyk 

OGŁOSZENIE 

- POSZUKUJEMY NOWEJ LOKALIZACJI! 

 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego poszukuje nowej lokalizacji. Szczegóło-

we dane dotyczące nowej siedziby oraz informacje o tym, jak i gdzie składać można swoje oferty 

znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GBPiZS. 

  

 przejdź do ogłoszenia 

http://www.bip.gbpizs.gov.pl/ogloszenia-2/ogloszenia-1/417-poszukujemy-nowej-lokalizacji-dla-biblioteki


NOWA BIBLIOGRAFIA EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 

ZAGADNIEŃ PRACY 

 Jeszcze w tym miesiącu ukaże się nowa 

„Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Za-

gadnień Pracy”. Obejmie ona piśmiennictwo 

polskie za rok 2018, które tradycyjnie już zebra-

liśmy  w dwóch tomach. 

 Przypominamy, że „Bibliografia Ekono-

micznych i Społecznych Zagadnień Pracy” 

to publikacja seryjna, wydawana przez Główną 

Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 

od 1964 r. 

NOWOŚCI W KSIĘGOZBIORZE GBPiZS 

 Komunikat z listopadowymi 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/listopad-2019
http://dzdn.pl/wypozyczalnia/ksiazki-mowione/
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2019/41-50-2019/47-2019


GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  
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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. 

DZIENNIK USTAW I MONITOR POLSKI 

 Informujemy, że od stycznia 2018 r. wybra-

ne  pozycje z Dziennika 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 ze świątecz-

nym harmonogramem pracy GBPiZS. Przypomi-

namy też, że Dział Zbiorów Pracy i Zabezpiecze-

nia Społecznego swój sobotni dyżur pełnić bę-

dzie 11 stycznia. Zapraszamy! 

 

Świąteczny 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/

