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Szanowni Państwo, 

W bieżącym numerze newslettera pragniemy zaprezentować Państwu efekty działań 

pracowników Ośrodka Informacji Naukowej w 2019 r. Jednym z aspektów realizacji misji GBPiZS, w 

ramach zapewnienia i promowania dostępu do źródeł informacji, jest prowadzona stała działalność 

wydawnicza, spełniająca również funkcje dokumentacyjną, dydaktyczną i intelektualną. Już od 

kilkudziesięciu lat, do rąk Czytelników trafia bogata i różnorodna oferta publikacyjna, obejmująca 

m.in. opracowania bibliograficzne: ogólne i wąskozakresowe.

Redakcja 

FORMY DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI 
PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W 2019 ROKU - 

PODTRZYMYWANIE TRADYCJI I REALIZACJA WYZWAŃ 
WSPÓŁCZESNOŚCI

Najważniejszą pozycją, wydawaną corocznie przez Bibliotekę jest Bibliografia 
Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy. W ubiegłym roku ukazał się kolejny, 49 
rocznik Bibliografii, obejmujący piśmiennictwo polskie za 2018 rok oraz uzupełnienia z lat 
poprzednich. W dwuczęściowym roczniku wydawnictwa zwarte i artykuły 
usystematyzowano w trzynastu działach głównych z poddziałami pierwszego i drugiego 
stopnia oraz hasłami przedmiotowymi, uwidocznionymi w spisie treści. Bibliografia jest 
opracowaniem częściowo adnotowanym. Zawiera adnotacje wyjaśniające i zawartościowe. 
Adnotacji wyjaśniającej użyto, gdy tytuł nie wskazuje jednoznacznie na treść dokumentu lub 
kiedy konieczne jest wyjaśnienie lub dopowiedzenie jego treści. Zawartościowa natomiast, 
pojawia się przy publikacjach zbiorowych, których z kolei zawartość treściowo-tematyczna, 
w zależności od przydatności materiału, została zaprezentowana w całości, z 
poprzedzającym słowem "Treść".

⇒ przejdź do artykułu

https://www.gbpizs.gov.pl/aktualnosci/formy-dzialalnosci-wydawniczej-glownej-biblioteki-pracy-i-zabezpieczenia-spolecznego-w-2019-roku-podtrzymywanie-tradycji-i-realizacja-wyzwan-wspolczesnosci/


NOWOŚCI W KSIĘGOZBIORZE GBPiZS 

Komunikat z grudniowymi 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 

https://www.gbpizs.gov.pl/aktualnosci/nabytki-gbpizs-grudzien-2019-2/
http://dzdn.pl/wypozyczalnia/ksiazki-mowione/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2019-2/1-10-2020-2/1-2020-4/
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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/

