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Szanowni Państwo!

W tym numerze Newslettera chcemy się Wam pochwalić, a jednocześnie poinformować i zachęcić do 
korzystania z naszej najnowszej wydanej bibliografii: 

Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy: piśmiennictwo polskie za rok 2019 

Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami:
• zarządzanie i organizacja pracy;
• szeroko pojęty rynek pracy;
• efektywność pracy;
• socjologia, psychologia i pedagogika

pracy;
• bezpieczeństwo i higiena pracy;
• prawo pracy;
• płace;
• zabezpieczenie społeczne;
• warunki i jakość życia ludności;
• zbiorowe stosunki pracy;
• statystyka pracy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z 
niniejszą bibliografią!

W wersji PDF znajdziecie ją klikając w 
poniższy link   ➡ Bibliografia 

"Jednym z największych odkryć jakie uczynił człowiek, i jedną z 
największych dla niego niespodzianek, jest odkrycie, że może on uczynić to, 

o czym ze strachem sądził, że nie potrafi uczynić" 
- Henry Ford

https://bit.ly/3oXtOhb


INSTRUKCJA REJESTRACJI KARTY CZYTELNIKA
W PIGUŁCE

Poniżej zamieszczamy krótką (dosłownie i w przenośni)  instrukcję założenia karty:

1. Wejdź na stronę Biblioteki ➡  GBPiZS

2. Po kliknięciu na zakładkę GBPiZS (po lewej stronie na górze) na trzeciej pozycji wybierz
➡ REJESTRACJA KARTY BIBLIOTECZNEJ

3. Uzupełnij krótki formularz wraz z zaznaczeniem wszystkich zgód

4. Sprawdź swoje konto e-mail, na które wysłaliśmy Ci wiadomość zawierającą login, którym jest
numer karty i hasło (może to potrwać nawet do następnego dnia roboczego).

Gotowe! W ten właśnie prosty i szybki sposób stałeś się szczęśliwym posiadaczem karty czytelnika 
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego! 
W celu jej odebrania czekamy na Ciebie w głównej siedzibie naszej Biblioteki na ulicy Zabranieckiej 
8L.

Ale! 
Aby jednak zamówić książki, NIE MUSISZ czekać do tego momentu, ponieważ zrobisz to od razu po 

mejlowym otrzymaniu loginu i hasła.
Pamiętaj też, że samo korzystanie z naszego ➡ Katalogu Online nie wymaga posiadania karty!

https://www.gbpizs.gov.pl/
https://www.gbpizs.gov.pl/gbpizs/rejestracja-karty-bibliotecznej/
http://aleph.gbpizs.gov.pl/F


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 

– 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

Lutowe 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

⇒ DPiZS

https://www.gbpizs.gov.pl/zbiory/ksiazki-2/nabytki-2021/luty-2021/
http://dzdn.pl/wypozyczalnia/ksiazki-mowione/



