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Międzynarodowe Targi Książki Warszawa 2022 w 
obiektywie

Na tegorocznych Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, jednym z największych i najbardziej 
prestiżowych wydarzeń branży wydawniczej nie zabrakło przedstawicieli naszej Biblioteki. Czas trwania 
Targów to moc niezwykłych spotkań i inspirujących rozmów na temat rynku wydawniczego i roli książki w 
kulturze i edukacji, również w kontekście historycznym. My również wzięliśmy udział w spotkaniu pt. 
„Biblioteki na przestrzeni wieków” z dyrektor Anną Gruszecką z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu i 
dyrektor Kjersti Eide Hatland kierującą Bergen Offentlige Bibliotek. Omówiono m.in. sposoby 
opracowywania najlepszej oferty dla czytelników, budowania umiejętności korzystania z informacji oraz 
pracy na rzecz zmniejszania wykluczenia cyfrowego. Przedstawiono nowe sposoby upowszechniania kultury 
cyfrowej we współczesnych placówkach bibliotecznych w Polsce i Norwegii. Poza udziałem w spotkaniu 
dyskusyjnym zapoznaliśmy się z bogatą ofertą wydawców prezentujących pozycje książkowe o tematyce 
bliskiej profilowi naszej placówki, w szczególności dotyczącej problematyki szeroko pojętej pracy, 
bezpieczeństwa socjalnego rodziny i zagadnień zabezpieczenia społecznego. Mielimy okazję zapoznać się z 
ofertą kilkuset wystawców z trzynastu krajów oraz z ciekawymi propozycjami stoiska Norwegii, gościa 
honorowego tegorocznych Targów Książki. Kolejna edycja Targów dobiegła końca. Z niecierpliwością 
czekamy na następną, w 2023 r.

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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GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

NOWOŚCI W KSIĘGOZBIORZE 
GBPiZS

Majowe 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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http://dzdn.pl/catalogs/
https://www.gbpizs.gov.pl/zbiory/ksiazki-2/nabytki-2022/kwiecien-2022-2/
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