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Szanowni Państwo!

W tym numerze Newslettera chcemy się z Wami podzielić naszymi refleksjami dotyczącymi 
obecnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, która wpłynęła na funkcjonowanie 
również bibliotek. W artykule dla przewrotności przedstawiamy jednak jasne strony wpływu 
Covid-19 na działalność bibliotek i jej pracowników.

Zachęcamy również Państwa do przeglądania naszych nowych nabytków książkowych,  
zakupionych w lipcu i sierpniu bieżącego roku.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

 "Życiowe wyzwania nie powinny Cię paraliżować. Powinny 
pomóc Ci odkryć, kim naprawdę jesteś"

Bernice Johnson Reagon



COVID-19 A FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI.
Czy pandemia może mieć swoje plusy?

Ogłoszenie pandemii oraz podejmowane odgórnie decyzje mające przeciwdziałać 
rozprzestrzenianiu się koranowirusa, wpływają na zmiany wielu aspektów naszego życia. Ponownie 
zamykane są biblioteki i szkoły, a nauka i praca odbywa się w sposób zdalny – to wszystko zmusza nas 
do dostosowania się do nowej rzeczywistości. Home office staje się coraz bardziej powszechny, 
jednakże praca z domu wymaga dużej dyscypliny i zdolności organizacyjnych. Ale nowa rzeczywistość 
daje   także   nowe   perspektywy   –   pracownicy   często   korzystają   z   możliwości    samokształcenia  
i podnoszenia swoich kompetencji. Taką możliwość dają cieszące się coraz większą popularnością 
szkolenia i webinary prowadzone on-line. Możliwość udziału w kształceniu z perspektywy domowej 
kanapy powoduje duży komfort zarówno w kontekście udziału w samym szkoleniu, jak i również 
skupienia, możliwości robienia notatek, czy bezpośrednich konsultacji z prowadzącym. Dla trenerów 
to również komfort prowadzenia szkoleń bez konieczności wychodzenia z domu. Szkolenia on-line 
organizowane są zazwyczaj dla małych grup odbiorców. Poprzez interaktywny charakter umożliwiają 
bezpośredni kontakt z prowadzącym oraz innymi uczestnikami. Pozwala to osiągnąć dużo lepsze 
efekty merytoryczne oraz zapewnia większy komfort uczestnikom. Szkolenia on- line pozwalają też na 
oszczędność czasu i pieniędzy (brak konieczności wynajmu sali szkoleniowej, pokrycia kosztów 
dojazdu etc.).

Bibliotekarze GBPiZS również aktywnie pracują, otwierając się na nowe możliwości typowo 
szkoleniowe, dotyczy to właśnie, m.in.: kursów e-learningowych, webinarów, kursów doszkalających 
online, pogłębiając swoją wiedzę i zdobywając w ten sposób nowe umiejętności. Okres pandemii 
jeszcze bardziej uwidocznił ogromny potencjał drzemiący w bibliotekarzach. Jak przysłowiowe grzyby 
po deszczu, tworzą się nowe kursy i szkolenia dla naszej dziedziny, niejednokrotnie bezpłatne. 
Powstają całe skarbnice dobrych praktyk, bibliotekarze przekazują sobie informacje, gdzie i w jaki 
sposób   szukać   inspiracji  w    zasobach  bibliotek  cyfrowych krajowych   i    zagranicznych,  a  także 
w mediach społecznościowych, które w dobie pandemii pracują na najwyższych obrotach. W związku 
z powyższym jesteśmy pewni, iż kiedy minie ten trudny dla wszystkich czas będziemy bogatsi w nowe 
doświadczenia, wiedzę i umiejętności, które zaowocują jeszcze lepszymi efektami w naszej pracy.
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DZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH 
ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa 

tel.: (22) 635 33 20

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI 

– 9:00-15:30
– 9:00-18:00

         – 

Poniedziałek, środa, piątek          
Wtorek, czwartek
I i II sobota miesiąca
(po wcześniejszej zapowiedzi 
swojego przybycia).

 9:00-15:00

Czytelniku PAMIĘTAJ!

Przed KAŻDĄ WIZYTĄ należy dzień wcześniej w godzinach pracy Biblioteki skontaktować się  
   z nami dzwoniąc na numer: 537 838 509 lub pisząc e-maila na adres: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl.

BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

NOWOŚCI W KSIĘGOZBIORZE 
GBPiZS

Lipcowe i sierpniowe nabytki Działu Pracy  
i Zabezpieczenia Społecznego są już 
dodostępne na stronie internetowej GBPiZS:

Natomiast z nowościami Działu Zbiorów dla 
Niewidomych można zapoznać się klikając 
w  poniższy link: 

⇒ DZdN

⇒ LIPIEC

⇒ SIERPIEŃ

https://www.gbpizs.gov.pl/zbiory/ksiazki-2/nabytki-2020/lipiec-2020/
https://www.gbpizs.gov.pl/zbiory/ksiazki-2/nabytki-2020/sierpien-2020/
http://dzdn.pl/wypozyczalnia/ksiazki-mowione/



