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Szanowni Państwo,

W tym numerze Newslettera chcielibyśmy zachęcić Państwa do korzystania z systematycznie 
powiększających się zasobów Biblioteki Cyfrowej GBPiZS, która została stworzona z myślą o 
upowszechnieniu dostępu do wydawnictw znajdujących się w księgozbiorze Działu Zbiorów Pracy 
i Zabezpieczenia Społecznego.

Idea powstania Biblioteki Cyfrowej Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego sięga 
2014 r. Wówczas zrodził się pomysł, aby utrwalić na nośnikach cyfrowych unikatowe zbiory naszej 
naukowej placówki, przechowującej w swoich zasobach archiwalne pozycje z zakresu tematycznego 
pracy i zabezpieczenia społecznego. Biblioteka Cyfrowa oficjalnie rozpoczęła działanie w grudniu 2018 
r. Z ogólnodostępnych zasobów BC GBPiZS, czyli nie objętych prawem autorskim, mogą korzystać 
wszyscy użytkownicy Internetu. Dostęp do treści chronionych prawem autorskim możliwy jest w 
Czytelni Biblioteki. Prawo autorskie chroni publikacje przez siedemdziesiąt lat, począwszy od dnia 
śmierci ostatniego twórcy. Po upływie tego okresu, z tego dzieła można korzystać bez ograniczeń, 
ponieważ przechodzi ono do tzw. domeny publicznej. 
Obecnie BC GBPiZS składa się z siedmiu kolekcji, które tworzy ponad 3600 zeskanowanych 
dokumentów. Kolekcja Bibliografie, podzielona na cztery podkolekcje, prezentuje różne typy 
bibliografii, publikowanych przez GBPiZS w ramach naukowej działalności oraz katalogi i informatory 
wydawane przez Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; Kolekcja Księgozbiór Komitetu 
Pracy i Płac zawiera pozycje gromadzone od początku istnienia Biblioteki do 1962 r. – Gros zbioru 
stanowią publikacje z XX wieku, ale nie brakuje też cennych wydawnictw z XIX stulecia ; W Kolekcji 
Układów Zbiorowych Pracy, oprócz 200 tekstów układów lat 1948-1975, można znaleźć taryfikatory 
uzupełniające poszczególne układy ; Kolekcję Prace doktorskie tworzą rozprawy przekazywane GBPiZS 
przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Kolekcja Dokumenty urzędowe zawiera archiwalne Dzienniki 
Urzędowe MRPiPS ; Kolekcja Praca i Polityka Społeczna, składa się z redagowanego przez Ośrodek 
Informacji Naukowej GBPiZS przeglądu piśmiennictwa zagranicznego za lata 2015-2017 ; Kolekcja 
Czasopisma jest jedną z najnowszych kompilacji prezentowanej Biblioteki Cyfrowej.

BIBLIOTEKA CYFROWA GBPiZS



NOWOŚCI W KSIĘGOZBIORZE GBPiZS 

Komunikat z majowymi 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 

Obejmuje najstarsze roczniki wydawnictw ciągłych (m.in. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych, Przegląd 
Bezpieczeństwa Pracy, Praca i Opieka Społeczna), których właścicielem jest GBPiZS, ale także 
periodyki ukazujące się współcześnie. Ostatnio nasza kolekcja cyfrowa wzbogacona została o wersję 
elektroniczną Poradnika Gazety Prawnej - jedynego na rynku czasopisma, ukazującego się od 1995 r., 
omawiającego aktualne tematy dla specjalistów z dziedziny księgowości, zarządzania zasobami 
ludzkimi oraz właścicieli firm. Każdy numer poświęcony jednemu konkretnemu, omówionemu 
dogłębnie i fachowo tematowi, zawiera praktyczne przykłady i rozwiązania problemów prawnych, 
komentarze specjalistów i porady ekspertów. Od maja 2020 r. (nr 5/2020) czasopismo będzie 
ukazywało się wyłącznie w formie elektronicznej i będzie dostępne w naszej placówce tylko za 
pośrednictwem Biblioteki Cyfrowej.
Dostęp do wszystkich kolekcji Biblioteki Cyfrowej umożliwia strona internetowa GBPiZS: 
https://www.gbpizs.gov.pl. Pod paskiem odcinającym menu główne od reszty strony znajdują się 
infografiki umieszczone w trzech kolumnach. Z lewej strony umieszczony został link do Biblioteki 
Cyfrowej. Uruchomienie i systematyczne powiększanie zasobów cyfrowych GBPiZS, wykorzystywanie 
nowych technologii, aktywny udział w budowaniu społeczeństwa informacyjnego i elastyczne 
reagowanie na potrzeby oraz oczekiwania użytkowników, świadczą o pełnej i komplementarnej 
realizacji wyzwań współczesności. Zintegrowanie idei biblioteki tradycyjnej z istnieniem Biblioteki 
Cyfrowej, funkcjonującej w elektronicznej przestrzeni informacyjnej, pozwala nadać naszej instytucji, 
Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,  zaszczytne miano nowoczesnej Biblioteki 
Naukowej - otwartej na dokonujące się przemiany społeczne i cywilizacyjne XXI wieku, skutecznie 
łączącej dwa obszary swojego funkcjonowania: rzeczywisty (tradycyjny) i wirtualny.

https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2020-2/21-30-2020/2020-21/
http://dzdn.pl/wypozyczalnia/ksiazki-mowione/
https://www.gbpizs.gov.pl/zbiory/ksiazki-2/nabytki-2020/maj-2020/
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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 ->
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
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-zagranicznych/2019-2/j-angielski-2019/01-2019-7/
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/2020-2/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/monitor-polski-pozycje-wybrane/2020-2/
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/



