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Szanowni Państwo!
W niniejszym numerze Newslettera serdecznie zapraszamy do przeglądania 
i korzystania z przygotowanych przez nas zestawień bibliograficznych. 
Więcej na ich temat znajdziecie Państwo w dalszej części.

Zachęcamy również do przeglądania naszych nowych nabytków 
książkowych, zakupionych w kwietniu bieżącego roku oraz 
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. 

Gorąco zapraszamy do lektury!

"Nie czekaj. Czas nigdy nie będzie „odpowiedni”. Zacznij od miejsca,  
w którym stoisz, i pracuj za pomocą dowolnych narzędzi, jakie masz do 

dyspozycji. Lepsze narzędzia znajdziesz po drodze"
George Herbert



ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

• Covid-19

• Praca zdalna i hybrydowa

• Tarcza antykryzysowa

Serdecznie zapraszamy do 
ich przeglądania!

Mija rok od czasu, kiedy nasza codzienność niemalże wywróciła się do 
góry nogami. Epidemia Covid-19 wymusiła na nas reorganizację wielu sfer 
życia, w tym obszaru zawodowego. Dziś takie pojęcia, jak praca zdalna 
czy hybrydowa, zarówno w teorii, jak i w praktyce stały się normą 
w zawodach i instytucjach, które dotychczas nie korzystały z tej formy 
organizacji pracy.

Jak więc wygląda nasza nowo, a obecnie można śmiało stwierdzić już 
lekko podstarzała koronawirusowa rzeczywistość w odniesieniu do obszaru 

pracy zawodowej?  

Dowiecie się tego, przeglądając nasze zestawienia bibliograficzne, 
zawierające na bieżąco uaktualniane artykuły dotyczące wyżej 
wymienionych zagadnień oraz tarczy antykryzysowej.

Zestawienia znajdziecie w wersji PDF, klikając w poniższe linki:

https://www.gbpizs.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/COVID-19.pdf
https://www.gbpizs.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Praca_zdalna_i_hybrydowa.pdf
https://www.gbpizs.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Tarcza_antykryzysowa.pdf


Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Drodzy Czytelnicy!
W trosce o Wasze i nasze zdrowie przychodząc do naszej czytelni, oprócz 
zieleni czeka na Was cały zestaw informacyjno-ochronny plus drobne 
gadżety.  
W takim otoczeniu i zabezpieczeniu możecie czuć się spokojni!

Zatem do zobaczenia na Zabranieckiej 8L! 



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
–

– 

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

9:00-18:00  

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

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

➡ DZPiZS

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

➡ DZdN

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

	Pusta strona



