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Wręczenie nagród Instytutu De Republica

5 października 2022 r., w Reducie Banku Polskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk 
humanistycznych, społecznych i sztuki. Ceremonię honorowym patronatem objęło Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ideą towarzyszącą Nagrodzie Instytutu De Republica jest 
wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie 
nauk humanistycznych, społecznych i sztuki, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, 
którzy swoją pracą, całym dorobkiem naukowym oraz działalnością międzynarodową są inspiracją 
dla młodych pokoleń. – „Ważne jest to, że z jednej strony promuje się i daje szansę młodym 
naukowcom, którzy dopiero zaczynają swoją pracę i badania, gdyż w ten sposób doceniamy ich 
wielki potencjał. Z drugiej strony trzeba zawsze doceniać tych, którzy promują polską naukę oraz 
myśl, i są ambasadorami Polski w świecie nauki” – powiedział w słowie skierowanym do 
uczestników uroczystości minister – członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

W konkursie mogli uczestniczyć młodzi naukowcy, którzy na wczesnym etapie kariery, wykazują 
potencjał do szybkiego osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie oraz wszyscy naukowcy (bez 
ograniczenia wiekowego), posiadający znaczący dorobek naukowy. Kandydatów do Nagrody mogły 
zgłaszać uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, jednostki 
naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii 
Umiejętności, stowarzyszenia naukowe oraz osoby prywatne.

Wyróżnienia zostały wręczone w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, nauki społeczne, sztuka, 
za cały dorobek naukowy oraz za działalność międzynarodową. W dwóch kategoriach nagrody 
przyznano ex aequo. 
Wszyscy laureaci otrzymali statuetkę zaprojektowaną przez dr. hab. Macieja Zychowicza, oraz 
nagrody pieniężne. Każda z nagrodzonych osób będzie miała możliwość wydania własnej publikacji 
w Wydawnictwie Instytutu De Republica w ciągu dwóch lat od otrzymania nagrody.
Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowała Pani Justyna Garbarczyk, 
Dyrektor placówki.
Listę osób nagrodzonych znajdą Państwo pod linkiem:
https://iderepublica.pl/aktualnosci/2022/10/06/nagrody-instytutu-de-republica-zostaly-wreczone
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Wręczenie nagród 
Instytutu De Republica

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
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Zachęcamy do zapoznania się z cotygodniowymi 
zestawieniami polskich artykułów z zakresu pracy 
i zabezpieczenia społecznego (wersja PDF po kliknięciu 
w dany tydzień):

➡ 12 - 18 września 2022 r.

➡ 19 - 25 września 2022 r.

➡ 26 września - 02 października 2022 r.

➡ 03 - 09 października 2022 r.

https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/31-40-2022/39-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/31-40-2022/38-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/31-40-2022/37-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/31-40-2022/36-2022/
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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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