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Nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się publikacja pokonferencyjna, inauguracyjnej 
edycji z cyklu konferencji „Hinc omnia. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych 
instytucjach kultury”(zorganizowanej w 2017 roku przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie pod honorowym 
patronatem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów - jako wydarzenie zamykające obchody 
Jubileuszu 200-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), pod zbiorczym tytułem „Hinc Omnia. Zbiory XIX-
wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja” [Hinc Omnia. Nineteenth-Century Collections. 
Organisation, Terminology, Research Methodology, Conservation] pod redakcją dr Marty M. Kacprzak z Gabinetu 
Zbiorów XIX Wieku BUW i dr hab. Jolanty Talbierskiej, kierownik Gabinetu Rycin BUW. Artykuły w dwóch (polsko-
angielskiej) lub trzech (polsko-angielsko-rosyjskiej) wersjach językowych poświęcone są problemom traktowania, 
ochrony, konserwacji, udostępniania, statusu i wartościowania estetycznego, terminologii oraz metodologii XIX-
wiecznych kolekcji, m.in. artystycznych, muzycznych, rękopiśmiennych i specjalnych. Całość publikacji tworzą trzy 
zasadnicze działy, poświęcone problemom związanym z księgozbiorami historycznymi, zbiorami artystycznymi i 
konserwacją zbiorów specjalnych.
Jednocześnie, miło nam poinformować, że prezentowany tom, w części poświęconej księgozbiorom historycznym, 
zawiera artykuł autorstwa pracownic Ośrodka Informacji Naukowej GBPiZS, pt: „Kolekcja Komitetu Pracy i Płac w 
zbiorach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie / The Collection of the Committee of 
Labour and Wages in the Central Library of Labour and Social Security in Warsaw”, opracowany na podstawie 
tekstu wystąpienia konferencyjnego. Dotyczy opisu cennych i ciekawych z historycznego punktu widzenia kolekcji 
druków bibliotecznych, skorelowanych z historią polskiego prawodawstwa, a także zagadnień związanych z 
proweniencją, konserwacją, cyfryzacją zbiorów oraz dziejami Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia 
Społecznego.



"Hinc Omnia" publikacja pokonferencyjna

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

Warto nadmienić, że historyczne, dziwiętnastowieczne zbiory naszej Biblioteki, stanowią niezwykle bogaty i 
ciekawy zasób piśmiennictwa. Kolekcja KPiP, z pieczołowitością przechowywana w naszej placówce, jest 
doskonałym materiałem do prac badawczych z różnych dziedzin nauki, zwłaszcza z obszaru problematyki 
prawno-historyczno-społecznej. Wchodzące w jej skład dzieła, stanowią też bogate i doskonałe źródło 
wiedzy dla naukowców i miłośników dawnych druków oraz poloników dziewiętnastowiecznych. Ponadto, 
systematycznie postępujący w naszej Bibliotece proces digitalizacji i tworzenia Biblioteki Cyfrowej przyczyni 
się z pewnością do zwiększenia zainteresowania cennym księgozbiorem i jego szerokiego wykorzystywania.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania z nową, niezwykle ciekawą publikacją, a zwłaszcza z artykułem 
dotyczącym dziewiętnastowiecznej kolekcji naszej Biblioteki.

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 - 31 lipca 2022 r.

➡ 01 - 07 sierpnia 2022 r.

➡ 09 - 14 sierpnia 2022 r.

➡ 15 - 21 sierpnia 2022 r.

https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/21-30-2022/29-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/21-30-2022/30-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/31-40-2022/31-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/31-40-2022/32-2022/
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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

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/sierpien-2022/
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