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Działalność wydawnicza  (II)

Działalność wydawnicza Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - podtrzymywanie tradycji 
i realizacja wyzwań współczesności ( II ).

Realizację planów wydawniczych naszej Biblioteki, oprócz prezentowanych w pierwszej części cyklu 
informacyjnego bibliografii osobowych, stanowią również ukazujące się corocznie bibliografie 
monotematyczne, poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu organizacji pracy, zatrudnienia, 
zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Oprócz piśmiennictwa polskiego zawierają także literaturę 
obcojęzyczną. Tradycja wydawania opracowań o profilu monotematycznym - dotyczących jednej płaszczyzny 
z wąskiego obszaru tematycznego, sięga w naszej jednostce naukowej lat siedemdziesiątych dwudziestego 
wieku. Taki rodzaj zestawienia bibliograficznego skierowany jest do grona odbiorców zajmujących się węższą 
tematyką zagadnień pracy i polityki społecznej. Znaczna część bibliografii monotematycznych stanowi 
kontynuację poprzednich wydań. Celem tworzenia wykazów o charakterze monotematycznym jest w tym 
wypadku ponowne przybliżenie określonej tematyki wszystkim zainteresowanym i opracowanie narzędzia 
źródłowego, ważnego i pomocnego przy zbieraniu literatury przez użytkowników naszej Biblioteki. Natomiast 
tworzenie nowych zakresów tematycznych podyktowane jest aktualnie poruszanymi problemami 
i kierunkami badań i odpowiada wskazaniom zgłaszanym przez użytkowników.

Przedstawiamy wykaz opracowanych w ostatnim czasie zestawień monotematycznych: Rozwój zawodowy 
2012-2020 ; Niepełnosprawni. Rehabilitacja zawodowa 2015-2020 ; Pomoc społeczna i praca socjalna 
2014-2020 ; Dialog społeczny 2011-2019 ; Płace w Polsce i w świecie 2013-2019 ;  Bezrobocie 2013-2019.

Dostęp    do zawartości treściowej bibliografii monotematycznych możliwy jest za pośrednictwem strony 
internetowej Biblioteki:
https://www.gbpizs.gov.pl/  Publikacje > Bibliografie monotematyczne

Wszystkie bibliografie znajdą Państwo również w naszej Bibliotece Cyfrowej: 
http://bc.gbpizs.gov.pl/dlibra  Kolekcje > Bibliografie monotematyczne

Zapraszamy do korzystania z naszych publikacji stacjonarnie i online !

*Powyżej zdjęcie okładki jednej z ostatnio opublikowanych bibliografii monotematycznych.

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


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

➡ 31 stycznia - 6 lutego 2022 r.

➡ 07 - 13 lutego 2022 r.

➡ 14 - 20 lutego 2022 r.

➡ 21 - 27 lutego 2022 r.

https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/1-10-2022/7-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/1-10-2022/8-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/1-10-2022/6-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/1-10-2022/5-2022/


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

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

mailto:wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl.BIBLIOTEKA
mailto:wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl.BIBLIOTEKA
https://www.gbpizs.gov.pl/zbiory/ksiazki-2/nabytki-2022/luty-2022/
http://dzdn.pl/catalogs/
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