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Działalność wydawnicza  ( I )

Działalność wydawnicza Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia 
Społecznego ( I )
W pierwszej części nowego cyklu informacyjnego prezentujemy Państwu 
efekty działań pracowników Ośrodka Informacji Naukowej naszej 
Biblioteki. Jednym z aspektów realizacji misji GBPiZS w ramach 
zapewnienia i promowania dostępu do źródeł informacji, jest 
prowadzona stała działalność wydawnicza, spełniająca również funkcje: 
dokumentacyjną, dydaktyczną i intelektualną. Już od kilkudziesięciu lat, 
do rąk Czytelników trafia bogata i różnorodna oferta publikacyjna. W 
serii „Bibliografie”, od 1996 r. ukazują się stale bibliografie osobowe. 
Dokumentują dokonania naukowe osób związanych z dziedzinami 
takimi jak: prawo pracy, polityka społeczna, zagadnienia rynku pracy, 
ubezpieczenia społeczne, psychologia i rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych. W ostatnich latach wydano trzy bibliografie 
rejestrujące dorobek piśmienniczy naukowy i dydaktyczny: prof. Juliana 
Auleytnera, dr. Tadeusza Majewskiego i dr. Henryka Bednarczyka. 
Cała kolekcja liczy 21 pozycji. Znajdą je Państwo: wchodząc na naszą 
stronę internetową:
 https://www.gbpizs.gov.pl i klikając w następujące zakładki:
 Publikacje>Bibliografie osobowe

za pośrednictwem Biblioteki Cyfrowej GBPiZS:
 http://bc.gbpizs.gov.pl/dlibra/collectiondescription/11

https://www.gbpizs.gov.pl
http://bc.gbpizs.gov.pl/dlibra/collectiondescription/11


Zachęcamy do zapoznania się z cotygodniowymi 
zestawieniami polskich artykułów z zakresu pracy 
i zabezpieczenia społecznego (wersja PDF po kliknięciu 
w dany tydzień):

➡ 1- 9 stycznia 2022 r.

➡ 10 - 16 stycznia 2022 r.

➡ 17 - 23 stycznia 2022 r.

➡ 24 - 30 stycznia 2022 r.

https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/1-10-2022/1-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/1-10-2022/4-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/1-10-2022/3-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/1-10-2022/2-2022/
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BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

NOWOŚCI W KSIĘGOZBIORZE 
GBPiZS

Styczniowe nabytki Działu Pracy i 
Zabezpieczenia Społecznego są 

dostępne po linkiem:

➡ DPiZS

Nowości Działu Zbioru dla 
Niewidomych znajdują się po linkiem:

➡ DZdN

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek od 9:00 do 15:30

Dodatkowo Biblioteka pełni dyżury (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym w 
godzinach pracy biblioteki pod nr: 537 838 509 lub 537 841 974):
- we wtorki i czwartki od 15:30 do 18:00
- w I i III sobotę miesiąca od 9:00 do 15:00
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