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Szanowni Państwo,
W najnowszym numerze Newslettera piszemy o naszej działalności mającej na celu promocję Głównej Biblioteki
Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w kontekście nowych potrzeb i wyzwań. Zapraszamy do lektury!
Redakcja

DZIAŁANIA POMOCYJNE W GBPiZS
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego idzie z duchem czasu, otwierając swe
zasoby nie tylko dla czytelników lokalnych. Chcemy
by z naszego księgozbioru oraz z naszych publikacji
mogli korzystać naukowcy, studenci, pracownicy
administracji publicznej oraz wszyscy zainteresowani tematyką pracy w całym kraju, jak i za granicą. Postanowiliśmy stworzyć własną Bibliotekę
Cyfrową, a pełne teksty naszych publikacji zamieszczamy na ogólnodostępnej stronie internetowej.
Chcąc poinformować o naszych nowych, ale i dotychczasowych formach działalności, prowadzimy
różnego rodzaju działania promocyjne.
Wykorzystując potencjał Internetu oraz portali
społecznościowych kładziemy duży nacisk na popularyzację i rozpowszechnianie naszej działalności poprzez media takie jak Facebook i Twitter. Za ich pośrednictwem na bieżąco informujemy o tym, co dzieje się w Bibliotece. Informacje o nowościach książkowych i wydarzeniach związanych z GBPiZS pojawiają
się również na naszej stronie internetowej —
www.gbpizs.gov.pl. Można tam też znaleźć publikacje związane z działalnością naukową Biblioteki,
o których piszemy w dalszej części naszego
Newslettera. Strona internetowa przeszła moderni-

zację. Z początkiem roku pojawiły się na niej dodatkowe zakładki, a w sierpniu zyskała nową oprawę
graficzną — bardziej przejrzystą i czytelną. Na stronie raz w miesiącu ukazuje się nasz Newsletter. Ten,
który Państwo właśnie czytacie. Jego początki sięgają
2016 r., ale w styczniu 2018 r. i on został wizualnie
odświeżony.
Nie ograniczamy się jednak do działań w sieci.
Jako biblioteka naukowa uczestniczymy w konferencjach organizowanych przez MRPiPS, IPiSS, CIOP-BIP
i instytucje pokrewne w Centrum Partnerstwa
Społecznego DIALOG. Tam, oprócz naszych reprezentantów, pojawia się nasze stoisko, na którym rozdajemy uczestnikom spotkania wykaz literatury obejmujący publikacje i artykuły związane z tematyką
konferencji. Na stoisku prezentujemy także nasze
wydawnictwa, które dostępne są w wersji drukowanej lub na płytach CD. Uczestnicy mogą sięgnąć także
po naszą ulotkę — z danymi kontaktowymi oraz najważniejszymi informacjami związanymi z działalnością Biblioteki.
W Bibliotece raz na kwartał przygotowywane
są
wystawy
w
gablotach
ustawionych
w Czytelni na tematy związane z ważnymi wydarzeniami państwowymi, rocznicami i wydarzeniami.

W tym roku są to między innymi 100-lecie
Odzyskania
Niepodległości
oraz
powstania
Ministerstwa Pracy, a także
100-lecie nadania praw wyborczych
kobietom. W Wypożyczalni co miesiąc jest zmieniana wystawa nowości książkowych, a pełna lista miesięcznych nabytków jest dostępna
na stronie internetowej oraz wysyłana mailem do pracowników
wszystkich departamentów MRPiPS.
W holu Biblioteki na stałe wystawione są wydane przez nas publikacje
(bibliografie).
Obecnie koncentrujemy się na uruchomieniu
wspomnianej we wstępnie Biblioteki Cyfrowej. Bę-

dzie ona ukoronowaniem naszej 100-letniej działalności. Historia Biblioteki wiąże się bowiem
z odzyskaniem niepodległości
przez nasz kraj w 1918 r. Wówczas zaczęły tworzyć się pierwsze
struktury państwowe, wówczas
też zaczęto gromadzenie pierwszych zbiorów poświęconych tematyce pracy dla nowopowstałego Ministerstwa Pracy. Poprzez
uruchomienie Biblioteki Cyfrowej
chcemy pokazać, że nie stoimy
w miejscu, stale się rozwijamy
i podążamy za nowoczesnością.
Wszystko po to by sprostać zmieniającym się
na przestrzeni lat oczekiwaniom naszych Czytelników.

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

GBPiZS

WYKAZ NABYTKÓW

ul. Limanowskiego 23

(Komunikat Biblioteki) - miesięcznik. Prezentuje nowe nabytki - wydawnictwa zwarte gromadzone
w ramach zakupów, wymiany i darów.
=> więcej

02-943 Warszawa

