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Biblioteka Cyfrowa GBPiZS stworzona została z myślą o upowszechnieniu dostępu do pozycji 
znajdujących się w księgozbiorze Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Informację o 
naszych najnowszych nabytkach można znaleźć na stronie Głównej Biblioteki Pracy i 
Zabezpieczenia Społecznego www.gbpizs.gov.pl oraz w bibliotecznym katalogu online.
Z ogólnodostępnego zasobu dzieł, nie objętych prawem autorskim mogą korzystać wszyscy 
użytkownicy Internetu bez konieczności wychodzenia z domu. Dostęp do treści pozycji 
chronionych prawem autorskim, jest możliwy na miejscu, w czytelni. Oprócz wersji elektronicznej, 
można również skorzystać z tradycyjnej, papierowej wersji ww. wydawnictw. Biblioteka Cyfrowa 
GBPiZS, licząca już pond 6600 obiektów, składa się z siedmiu kolekcji:

1. UKŁADY ZBIOROWE PRACY
• Kolekcja zawiera 200 układów zbiorowych pracy z lat 1948-1975. Układ zbiorowy pracy zawierany przez

reprezentację pracowników i pracodawcę w sposób kompleksowy określa warunki wynagradzania za pracę i
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

2. KSIĘGOZBIÓR KOMITETU PRACY I PŁAC
• Księgozbiór Komitetu Pracy i Płac zawiera pozycje gromadzone przez bibliotekę od początku jej działalności

czyli od 1919 do 1962 roku. Gros tego zbioru to publikacje XX w. Znajdują się tu jednak także cenne i
interesujące wydawnictwa z XIX stulecia.

3. BIBLIOGRAFIE
• Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w ramach swojej działalności naukowej publikuje

różnorodne bibliografie. Kolekcja jest podzielona na cztery podkolekcje, prezentujące różne typy bibliografii
oraz katalogi i informatory wydawane przez Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

4. PRACE DOKTORSKIE
• Kolekcja zawiera rozprawy doktorskie przekazywane Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
5. CZASOPISMA

• Katalog zawiera najstarsze roczniki wydawnictw ciągłych znajdujące się w zbiorach GBPiZS, ale również
najnowsze wydawnictwa z szeroko rozumianych zagadnień pracy i polityki społecznej.

6. DOKUMENTY URZĘDOWE
• Katalog zawiera archiwalne Dzienniki Urzędowe MRPiPS oraz sprawozdania z działalności Funduszu

Bezrobocia za lata 1924-1939.
7. PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA

• Kolekcja zawiera analizy artykułów z czasopism anglo-, francusko- i niemieckojęzycznych.



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

Uruchomienie i systematyczne powiększanie zasobów cyfrowych GBPiZS, wykorzystywanie nowych technologii, aktywny 
udział w budowaniu społeczeństwa informacyjnego i elastyczne reagowanie na potrzeby oraz oczekiwania użytkowników, 
świadczą o pełnej i komplementarnej realizacji wyzwań współczesności. Zintegrowanie idei biblioteki tradycyjnej z 
istnieniem Biblioteki Cyfrowej, funkcjonującej w elektronicznej przestrzeni informacyjnej, pozwala nadać naszej instytucji 
zaszczytne miano nowoczesnej Biblioteki Naukowej - otwartej na dokonujące się przemiany społeczne i cywilizacyjne XXI 
wieku, skutecznie łączącej dwa obszary swojego funkcjonowania: rzeczywisty (tradycyjny) i wirtualny .
Do korzystania z Biblioteki Cyfrowej zapraszamy pracowników naukowych, przedstawicieli urzędów, studentów oraz 
wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętą tematyką pracy zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. 
Dzięki elektronicznym publikacjom z naszych zbiorów mogą korzystać także osoby niewidome i słabowidzące.
Nasze zbiory cyfrowe są dostępne w dzień i w nocy z każdego miejsca na Ziemii !

http://bc.gbpizs.gov.pl/dlibra/collectiondescription/11
http://bc.gbpizs.gov.pl/dlibra
http://aleph.gbpizs.gov.pl/F
https://www.gbpizs.gov.pl/


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

➡ 07 - 13 listopada 2022 r.

➡ 14 - 20 listopada 2022 r.

➡ 21 - 27 listopada 2022 r.

➡ 28 listopada  - 04 grudnia 2022 r.

https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/41-50-2022/47-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/41-50-2022/46-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/41-50-2022/45-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/41-50-2022/44-2022/
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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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