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Szanowni Państwo!

Pierwszy numer Newslettera w nowym roku 2021 pragniemy rozpocząć od złożenia 
Wam najszczers zych życzeń: 

Niech Nowy Rok obfituje w radość, miłość i pomyślność, dodając nam 
siły i odwagi do spełniania marzeń. 

Aby nadchodzące nowe dni wypełniły nas wiarą i nadzieją na lepsze, 
a nade wszystko bezpieczniejsze jutro!

"Praca to przedłużenie osobowości. To osiągnięcia. To jeden ze sposobów na 
zdefiniowanie siebie samego oraz określenie swojej wartości i poziomu 

człowieczeństwa" 
- Peter Drucker



PODZIĘKOWANIE

Styczeń w naszej Bibliotece, to nie tylko czas planowania nowych działań na nadchodzące miesiące ale 
również okres podsumowań i robienia corocznych zestawień statystycznych. Niezaprzeczalnym jest, iż 
rok 2020 był czasem trudnym również dla naszej Biblioteki. Pandemia COVID-19 odmieniła świat jaki 
znamy, każdego dnia zmuszając nas do nauki przyjmowania nowej rzeczywistości oraz sposobów 
efektywnego odnajdywania się w niej. Wraz ze stacjonarnym zawieszeniem pracy naszej Biblioteki 
zostaliśmy odcięci od tej części czynności, którą uwielbiamy najbardziej, czyli bezpośredniego kontaktu 
z Wami, naszymi Czytelnikami. Mimo wszystko chcemy Wam z całego serca powiedzieć:

DZIĘKUJEMY!

Za to, że chociaż niefizycznie, to jednak byliście z nami wirtualnie. W roku 2020 odnotowaliśmy ponad 
40 tys. wizyt w treściach publikacji zamieszczonych w elektronicznej Bibliotece Cyfrowej GBPiZS.
Jesteście wielcy!
Wierzymy też, że w tym roku podbijemy ten rekord!

Wasz oddany zespół Bibliotekarzy 
Głównej Biblioteki 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

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI 

Poniedziałek, środa, piątek          
Wtorek, czwartek

– 9:00-15:30
– 9:00-18:00

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

Komunikat z ostatnimi nabytkami Działu 
Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jest już 
dodostępny na stronie internetowej GBPiZS:

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

⇒ DZdN

⇒ DPiZS

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



