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Szanowni Państwo,
W najnowszym numerze Newslettera przedstawiamy podsumowanie naszej współpracy z Narodowym
Uniwersalnym Katalogiem Centralnym zwanym w skrócie NUKAT, prezentujemy nową Bibliografię, a także
odsyłamy do naszych internetowych publikacji dostępnych na stronie www.gbpizs.gov.pl . Miłej lektury życzy Redakcja

WSPÓŁPRACA GBPiZS Z NUKAT
NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog
Centralny, powstały w 2002 r. z inicjatywy grupy
bibliotek akademickich i Biblioteki Narodowej,
to jeden z najważniejszych centralnych katalogów
bibliotecznych w Polsce. Jego zadaniem jest dostarczenie informacji o dokumentach i miejscu ich przechowywania. Ułatwia wyszukanie interesujących
pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. Katalog centralny polskich bibliotek
naukowych i akademickich tworzony jest metodą
współkatalogowania — każdy opis dokumentu jest
tworzony tylko raz w bazie NUKAT i kopiowany do
katalogów lokalnych. Uzupełnieniem tego katalogu
jest Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich - KaRo.
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego, posiadająca status biblioteki naukowej,
dołączyła do bibliotek współtworzących NUKAT.
Pierwsze Porozumienie o pobieraniu danych
z Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego
NUKAT zostało podpisane w lutym 2016 r.
W styczniu 2016 r. oraz w grudniu 2017 r. zostały przeprowadzone szkolenia dla informatyków i
bibliotekarzy dotyczące tzw. współpracy biernej, w

ramach której pobiera się rekordy bibliograficzne
z katalogu NUKAT. Biblioteka uzyskała także prawo
do instalacji oprogramowania klienta Virtua, pozwalającego na obsługę współpracy z katalogiem NUKAT.
Od 26 lutego do 6 marca 2018 roku bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym wprowadzania danych do bazy NUKAT, dzięki temu mogą
umieszczać w bazie opisy pozycji bibliograficznych,
które mają w swoich zbiorach, współtworząc katalog
centralny.
Współpraca GBPiZS z NUKAT-em jest korzystna dla obu stron, ale zyskają na niej przede wszystkim czytelnicy, zyskując informacje o dostępności
poszczególnych książek. A GBPiZS stanowi ważne
źródło informacji o publikacjach m.in. z takich dziedzin jak: rynek pracy, polityka społeczna, prawo pracy, socjologia i psychologia pracy, BHP i ochrona
zdrowia, zarządzanie zasobami ludzkimi. Dzięki
współpracy zbiory Biblioteki będą widoczne nie tylko
w katalogu NUKAT, ale także w Katalogu WorldCat,
największym światowym katalogu, który zawiera
ok. 61 mln. opisów bibliograficznych publikacji drukowanych i elektronicznych.

NOWA BIBLIOGRAFIA WYDANA PRZEZ GBPiZS
Prezentujemy Państwu naszą nową bibliografię zatytułowaną "Migracje 2009-2017 (literatura
polska i obca w wyborze)". Prezentowana bibliografia jest piątym opracowaniem, przedstawiającym literaturę dotyczącą migracji w aspekcie zarobkowym.
Zawiera
pozycje
opublikowane
w latach 2009-2017. Rejestruje wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism, materiały z konferencji
oraz akty prawne. Materiał został zebrany w oparciu o kartoteki, wydawnictwa informacyjne i bazy
danych znajdujące się w GBPiZS oraz Bazy Biblioteki
Narodowej.

Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony
i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną
publikację. Bibliografię uzupełniają wykazy skrótów
tytułów czasopism, instytucji wydawniczych, skrótów, symboli oraz indeks alfabetyczny.

Zebrany materiał liczy 930 pozycji. Usystematyzowany został w jedenastu działach głównych,
z użyciem, w niektórych z nich, poddziałów pierwszego stopnia. W obrębie poszczególnych działów i poddziałów zastosowano układ alfabetyczny.

PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA

DZIENNIKI USTAW I MONITOR POLSKI

Analizy artykułów z czasopism angielsko-,
francusko- i niemieckojęzycznych publikowane
w formie elektronicznej na stronie internetowej
Biblioteki, w zakładce „GBPiZS - Nasze publikacje PiPS”. Zakładki określające język, pozwalają Państwu
dotrzeć do listy tytułów czasopism w danym języku
i analiz artykułów, które w ramach danego tytułu
są sukcesywnie zamieszczane. Podział na miesiące
pozwala Państwu śledzić dodawane na bieżąco analizy, bez potrzeby wyszukiwania ich poprzez tytuł
czasopisma.

Informujemy, że od stycznia 2018 r. wybrane
pozycje z Dzienników Ustaw oraz Monitora
Polskiego związane z pracą i zabezpieczeniem społecznym publikowane są w formie elektronicznej
na naszej stronie w zakładce „ZBIORY - Bazy
danych”.

Mamy nadzieję, że forma ta zapewni Państwu
szybsze dotarcie do interesujących artykułów
z zagranicznej prasy branżowej, prenumerowanej
przez naszą Bibliotekę.

RODZINA—PRACA—POLITYKA SPOŁ.
Bibliografia wydawana cyklicznie jako tygodnik. Zawiera przegląd najnowszych artykułów
z czasopism polskich. Dzięki temu opracowaniu mogą Państwo zorientować się, jakie tematy są aktualnie poruszane na łamach polskich czasopism z dziedziny rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego.
=> więcej
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(Komunikat Biblioteki) - miesięcznik. Prezentuje nowe nabytki - wydawnictwa zwarte gromadzone
w ramach zakupów, wymiany i darów.
=> więcej
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