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Szanowni Państwo!
Marcowe wydanie Newslettera pragniemy rozpocząć od przekazania raz 
jeszcze najszczerszych życzeń wszystkim Kobietom z okazji obchodzonego 
8 marca Dnia Kobiet:   

Niech każdego dnia na Waszych twarzach gości uśmiech, 
a w sercach spokój i pogoda ducha. Życzymy Wam realizacji marzeń 

i sukcesów, zarówno w obszarze zawodowym, jak i w życiu osobistym. 
Wszystkiego najlepszego!

     „Kobiety są prawdziwymi architektami społeczeństwa”  
H. Beecher Stowe

gosia
Przekreślenie



Z życia Biblioteki 

Oprócz Święta Kobiet, 3 marca obchodzony był 
również Międzynarodowy Dzień Pisarzy, i chociaż Dział 
Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w swoich zasobach 
posiada wyłącznie publikacje naukowe, księgozbiór naszego 
drugiego Działu Zbiorów dla Niewidomych stanowi m.in. 
beletrystyka i literatura piękna. W związku z powyższym chcemy 
podziękować wszystkim pisarzom i pisarkom za ich dzieła oraz 
życzyć wytrwałości, pomysłów i wiernych czytelników!

Zachęcamy rówież wszystkich zainteresowanych do 
przeglądania i korzystania ze zbiorów naszych obydwu Działów. 
Dodatkowo przypominamy o możliwości korzystania przez 
osoby niewidzące i słabowidzące z urządzenia ClearReader+, 

o którym pisaliśmy w listopadowym wydaniu Newslettera
➡ (11/2020).

Serdecznie Zapraszamy!

Pozostając w temacie zbiorów, pragniemy 
poinformować Państwa, iż zgodnie ze 
sprawozdaniem z działalności Głównej Biblioteki 
Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z roku 2020, 
zasoby Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia 
Społecznego powiększyły się o 449 wol. 
wydawnictw zwartych. Tym samym aktualnie nasz 
księgozbiór liczy prawie 70 tys. woluminów. Z kolei 
nasz ➡ Katalog Online Aleph zawiera około              
135 tys. rekordów książkowych oraz artykułów 
czasopism zarówno polskich, jak i zagranicznych. 
Nasi Czytelnicy mogą również korzystać z ponad 
4100 obiektów książkowych, które zostały 
zdigitalizowane, poddane procesowi OCR                       
i udostępnione na stronie  ➡  Biblioteki Cyfrowej 
GBPiZS.  W celu wieloaspektowego przeszukiwania 
naszego Katalogu Online pracownicy Biblioteki na 
bieżąco dokonują melioracji i uzupełniania 
Kartoteki i Haseł Wzorcowych: autorów, serii 
wydawniczych, instytucji sprawczych i imprez 
(konferencje, sympozja), indeksu wydawców. 

Główny Magazyn Działu Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 
ul. Zabraniecka 8L.

https://www.gbpizs.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/Newsletter_2020_11.pdf
http://aleph.gbpizs.gov.pl/F
http://bc.gbpizs.gov.pl/dlibra


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

Marcowe książkowe nabytki Działu Pracy i Zabezpieczenia 
Społecznego są już dostępne na stronie internetowej GBPiZS:

➡ DZPiZS

➡ DZdN

Zapraszamy również do przeglądania naszych cotygodniowych 
zestawień dotyczących przeglądu artykułów o tematyce rodziny, 
pracy i polityki społecznej. Znajdziecie je Państwo na naszej stronie 
internetowej, wchodząc w zakładkę Publikacje → Przegląd Czasopism 
Polskich → 2021. 

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

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



