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Działalność wydawnicza  (III)

Działalność wydawnicza Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ( III ) - Bibliografia 
Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy 
W cyklu informacyjnym prezentujemy Państwu efekty działań pracowników Ośrodka Informacji Naukowej 
naszej Biblioteki. Niezmiennie staramy się zachowywać ciągłość realizacji zadań naukowych i wydawniczych. 
Najważniejszą pozycją, wydawaną corocznie jest Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy, 
ukazująca od 1967 roku. Dobór materiałów do opracowania odbywa się wielopłaszczyznowo m.in. z 
wykorzystaniem „Bibliografii Zawartości Czasopism” Biblioteki Narodowej. W Ośrodku Informacji 
Naukowej trwają ciągłe prace nad dokonywaniem wyboru rodzimych i wielojęzycznych artykułów z 
czasopism polskich. Opisy artykułów z periodyków, zakwalifikowanych przez nas do rejestracji 
bibliograficznej do wykorzystania przy tworzeniu BEiSZP, weryfikujemy i uzupełniamy, zgodnie z normami 
przyjętymi w naszej placówce naukowej.
Ostatnio ukazał się kolejny, 50 rocznik Bibliografii, obejmujący piśmiennictwo polskie za 2019 rok oraz 
uzupełnienia z lat poprzednich. Wszyscy zainteresowani mogą prześledzić, zebrane na ponad pięciuset 
stronach publikacje polskie poświęcone problematyce szeroko pojętej pracy i polityki społecznej. W 
dwuczęściowym roczniku wydawnictwa zwarte i artykuły usystematyzowano w trzynastu działach głównych z 
poddziałami pierwszego i drugiego stopnia oraz hasłami przedmiotowymi, uwidocznionymi w spisie treści. 
Bibliografia jest opracowaniem częściowo adnotowanym. Zawiera adnotacje wyjaśniające (gdy zachodzi 
konieczność wyjaśnienia lub dopowiedzenia treści dokumentu) i zawartościowe (przy publikacjach 
zbiorowych, zawartość prezentowana jest w całości). Główny trzon Bibliografii uzupełniają indeksy: 
alfabetyczny, zawierający spis autorów, redaktorów, tytułów dzieł zbiorowych, wykaz skrótów tytułów 
czasopism i wydawnictw ciągłych, objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych, wykaz skrótów i wykaz 
symboli, umożliwiające odbiorcom szybkie dotarcie do elementów głównej treści bibliografii, pozwalające 
ocenić zawartość treściową i zaoszczędzić długotrwałych poszukiwań. Już wkrótce ukażą się kolejne roczniki 
naszej sztandarowej publikacji, obejmujące piśmiennictwo polskie z 2020 i 2021 r. oraz uzupełnienia z lat 
poprzednich. 
Dostęp   do zawartości treściowej Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy możliwy jest 
za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki: https://www.gbpizs.gov.pl/
 Publikacje  Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy
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  !
Na zdjęciu  powyżej : Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy, wydana w 2020 r.

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):

➡ 28 lutego - 6 marca 2022 r.

➡ 07 - 13 marca 2022 r.

➡ 14 - 20 marca 2022 r.

➡ 21 - 27 marca 2022 r.

https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/1-10-2022/9-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/11-20-2022/12-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/11-20-2022/11-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/1-10-2022/10-2022/
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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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