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Szanowni Czytelnicy,
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego od 4 maja wznowiła swoją działalność. Nie 
wszyscy jednak wiedzą, że pracujemy już w nowej lokalizacji. Z ul. Limanowskiego 23 Biblioteka 
przeniosła swoją siedzibę na ul. Zabraniecką 8L (Targówek). 
W pierwszej kolejności uruchomiliśmy wypożyczanie książek, jednak z powodu wciąż utrzymującego 
się zagrożenia epidemiologicznego czytelnia naukowa i czytelnia prasy nadal pozostają nieczynne.
Czytelników zainteresowanych wypożyczeniem książek prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 
(tel. 537 838 509) lub mailowy (wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl). 
I oczywiście zachęcamy do korzystania z katalogu online znajdującego się na stronie internetowej 
biblioteki www.gbpizs.gov.pl oraz ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej.

Mimo nadzwyczajnych warunków wynikających z epidemii koronawirusa Główna Biblioteka Pracy i 
Zabezpieczenia Społecznego zapewnia ciągłość realizacji zadań naukowych i wydawniczych. Jednym z 
owoców podejmowanych działań będzie wydanie w bieżącym roku kolejnego 50. rocznika naszej 
sztandarowej publikacji: Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy, obejmującej 
piśmiennictwo polskie z 2019 r. oraz uzupełnienia z lat poprzednich. Dobór materiałów do 
opracowania odbywa się na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest wykorzystanie „Bibliografii 
Zawartości Czasopism” BN, stanowiącej jedną z części bieżącej bibliografii narodowej, tworzonej od 
1947 r. W Ośrodku Informacji Naukowej Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 
trwają twórcze i intensywne prace nad dokonaniem wyboru zarejestrowanych w narodowej Książnicy 
- rodzimych i wielojęzycznych artykułów z czasopism polskich. Opisy artykułów z periodyków,
zakwalifikowanych przez nas do rejestracji bibliograficznej do wykorzystania przy tworzeniu BEiSZP, z
pieczołowitością weryfikujemy i uzupełniamy, zgodnie z normami przyjętymi w naszej placówce
naukowej. Trudna sytuacja nie przekreśla planów i zamierzeń edytorskich, Redakcja podejmowanych
z myślą o wszystkich użytkownikach naszej Biblioteki, a zatem parafrazując słowa rzymskiego poety
Juvenalisa z Akwinu, można skonstatować: Et [non] propter [bibliothecam], vivendi perdere causas –
Nie można dla istnienia biblioteki zgubić jej celów (vide: - Satura VIII, 84).

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA GBPiZS W CZASIE EPIDEMII

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 kwietniowymi 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/zbiory/ksiazki-2/nabytki-2020/kwiecien-2020/
http://dzdn.pl/wypozyczalnia/ksiazki-mowione/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2020-2/11-20-2020/2020-17/


GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa

tel.: (+48) 509-787-563

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 jesienno-

zimowym harmonogramem pracy GBPiZS ->
Wiosenno-letni 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
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-zagranicznych/2019-2/j-niemiecki-2019/01-2019-6-6-8/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/dziennik-ustaw-pozycje-wybrane/2019-2/pozycje-1-200-11/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/monitor-polski-pozycje-wybrane/2019-2/pozycje-1-200-11-3/
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/



