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Monotematyczne opracowania bibliograficzne 
i działalność informacyjna GSBPiZS

Monotematyczne opracowania bibliograficzne i działalność informacyjna GBPiZS w fachowej prasie 
branżowej.
Miło nam poinformować, że na łamach miesięcznika Bezpieczeństwo Pracy (2/2022), wydawanego przez 
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ukazał się niezwykle ciekawy artykuł pt.: 
„Tematyczne zestawienia piśmiennictwa jako źródło specjalistycznej wiedzy z zakresu bhp”, autorstwa Pań: 
Agnieszki Młodzkiej-Stybel i Anety Stańczak-Gąsiewskiej, w którym obok prezentacji dziedzinowych, 
bibliograficznych baz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i zestawień bibliograficznych tworzonych przez 
Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP-PIB, dokonano prezentacji m.in. monotematycznych 
opracowań bibliograficznych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Analizy merytorycznej 
dokonano na przykładzie bibliografii „Bezpieczeństwo i higiena pracy: 2013-2018 (literatura polska w 
wyborze), wydanej w 2019 r., liczącej ponad 1750 pozycji piśmiennictwa. Ukazujące się corocznie bibliografie, 
w tym monotematyczne, opracowywane przez pracowników Ośrodka Informacji Naukowej GBPiZS, 
poświęcone są wybranym zagadnieniom z zakresu m.in. organizacji pracy, zatrudnienia, zabezpieczenia 
społecznego, polityki społecznej i bhp. Oprócz piśmiennictwa polskiego zawierają także literaturę 
obcojęzyczną. W tekście podkreślono doniosłą rolę długiej tradycji wydawania opracowań z wąskiego obszaru 
tematycznego. Jak słusznie skonstatowały autorki artykułu, dzięki istniejącemu w naszej Bibliotece, 
nieprzerwanemu procesowi wydawniczemu, zapewniana jest ciągłość informacji na przestrzeni wielu dekad, a 
tworzone systematycznie zestawienia piśmiennictwa ułatwiają dostęp do wiarygodnej informacji 
dziedzinowej. Stałe przybliżamy bowiem określoną tematykę wszystkim zainteresowanym i opracowujemy 
narzędzia źródłowe, ważne i pomocne przy zbieraniu literatury oraz jej wykorzystaniu w pracy naukowej i 
badawczej. Tworzenie nowych zakresów tematycznych podyktowane jest aktualnie poruszanymi problemami 
i kierunkami badań i odpowiada wskazaniom zgłaszanym przez naszych Czytelników i użytkowników. W 
tekście omówiono również zamieszczane cyklicznie na naszej stronie internetowej w wersji PDF, na bieżąco 
aktualizowane zestawienia bibliograficzne dotyczące: Covid-19, pracy zdalnej i hybrydowej, pracowniczych 
planów kapitałowych i tarczy antykryzysowej.
Autorkom artykułu składamy podziękowanie oraz wyrazy uznania za fachowe i rzetelne ujęcie tematyki 
dotyczącej działalności wydawniczo/informacyjnej naszej Biblioteki.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z omówionym artykułem i korzystania z naszych 
wydawnictw.

Strona internetowa Biblioteki:  https://www.gbpizs.gov.pl/
Link do Katalogu Online:  http://aleph.gbpizs.gov.pl/F
Link do Biblioteki Cyfrowej  http://bc.gbpizs.gov.pl/dlibra

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 - 3 kwietnia 2022 r.

➡ 04 - 10 kwietnia 2022 r.

➡ 11 - 17 kwietnia 2022 r.

➡ 18 - 24 kwietnia 2022 r.

https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/11-20-2022/16-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/11-20-2022/15-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/11-20-2022/14-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/11-20-2022/13-2022/
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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

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

	Pusta strona



