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W czerwcu obchodzimy Dzień Służby Publicznej (ang. Public Service Day) - święto ustanowione przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 grudnia 2002 roku. Obchody Dnia mają ma celu podkreślenie znaczenia usług 
publicznych na rzecz społeczeństwa oraz służą potrzebie docenienia pracowników służby publicznej m.in. 
nauczycieli, lekarzy, pracowników socjalnych oraz…. wszystkich pracowników bibliotek .
Tylko z myślą o Państwu, naszych drogich Czytelnikach i Użytkownikach, nie szczędząc wysiłku i czasu, z 
poświęceniem i zaangażowaniem prowadzimy działalność biblioteczną, informacyjną, naukową i wydawniczą. 
Nieprzerwanie gromadzimy, sumiennie opracowujemy, z pieczołowitością przechowujemy oraz z uśmiechem 
udostępniamy  nasze zbiory i wiedzę w nich zawartą.
Jesteśmy niezmiennie do Państwa dyspozycji stacjonarnie i online , w GBPiZS informacja zawsze pod ręką!
Zgodnie ze Statutem Biblioteki działalność informacyjna stanowi jedno z jej podstawowych zadań. Główna 
Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego pełni rolę centralnego ośrodka informacji w zakresie pracy i 
zabezpieczenia społecznego. Ośrodek Informacji Naukowej udziela wszelkich wskazówek bezpośrednio, 
telefonicznie oraz poprzez e-mail. Każdy zainteresowany znajdzie tu indywidualną i spersonalizowaną pomoc przy 
korzystaniu z fachowych źródeł informacji.



Serdecznie zapraszamy do Naszej biblioteki !

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):

➡ 25 kwietnia - 01 maja 2022 r.

➡ 02 - 08 maja 2022 r.

➡ 09 - 15 maja 2022 r.

➡ 16 - 22 maja 2022 r.

https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/11-20-2022/17-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/11-20-2022/18-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/11-20-2022/19-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/11-20-2022/20-2022/
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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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