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Rola Agencji - jako „dostarczyciela 

informacji”
 Misja:  opracowujemy, gromadzimy i dostarczamy wiarygodne i istotne informacje, analizy i narzędzia służące 

pogłębianiu wiedzy, podnoszeniu świadomości oraz wymianie informacji i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy, które mają służyć potrzebom osób zaangażowanych w tematykę BHP.



Zasoby informacyjne Agencji
baza wiedzy dziedzinowej

 baza wiarygodnej, aktualizowanej wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa pracy

 publikacje w językach krajów UE: biuletyny „Fakty”, E-fakty, 
plany, strategie, sprawozdania, raporty, materiały promocyjne

 wyniki europejskiego badania przedsiębiorstw 
(ESENER)  

 współczesny kontekst europejski

 przydatność dla instytucji, organizacji, osób 
zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pracy

 wsparcie planowania i realizacji działań 
prewencyjnych, wyznaczania kierunków badań i 
rozwoju, celów decyzyjnych, działalności 
informacyjnej, edukacji i szkoleń 



Portal internetowy Agencji
zasoby informacyjne: publikacje, narzędzia, multimedia



Utrzymanie i rozbudowa OSH Wiki



Tematyka publikacji Agencji

wybrane kategorie tematyczne

 aspekt płci a BHP 

 zapobieganie wypadkom 

 BHP a ludzie młodzi 

 substancje niebezpieczne 

 choroby układu mięśniowo-
szkieletowego 

 budownictwo

 ocena ryzyka 

 włączanie BHP do głównego nurtu 
kształcenia 

 bezpieczeństwo eksploatacji 

 HORECA 

 opieka zdrowotna 

 nowe zagrożenia

 pracownicy sprzątający 

 ….



Udostępnianie publikacji Agencji

 aktualnie znaczne ograniczenia wersji drukowanych
(tylko wybrane pozycje, np. związane bezpośrednio z 
kampanią informacyjną)

 wersje elektroniczne – dostępne praktycznie bez 
ograniczeń na stronie Agencji (zakładka Publikacje)

 dodatkowo: za pośrednictwem KPC:
◦ możliwość wypożyczenia wersji drukowanych (Biblioteka 

CIOP-PIB) 

◦ dostęp do wersji elektronicznych za pośrednictwem 
katalogu Biblioteki (w przygotowaniu)

 Upowszechnianie: dystrybucja do bibliotek 
akademickich, obsługa informacyjna, tworzenie zestawień 
tematyczne zgodnie z potrzebami informacyjnymi



Udostępnianie publikacji Agencji
przykład: biblioteka akademicka 



Strona internetowa Biblioteki CIOP-PIB 
w portalu Instytutu



Katalog elektroniczny
Baza: dokumenty cyfrowe



Publikacje Agencji 
w katalogu Biblioteki (pełne teksty)



Publikacje Agencji 
w katalogu Biblioteki (pełne teksty)



Inne publikacje (CIOP-PIB)
w katalogu Biblioteki (pełne teksty)



Inne publikacje (CIOP-PIB)
w katalogu Biblioteki (pełne teksty)



Inne publikacje (CIOP-PIB)
w katalogu Biblioteki (pełne teksty)



Tradycyjne, drukowane zasoby Biblioteki 
przykład wyszukiwania (stres)



Tradycyjne, drukowane zasoby Biblioteki 
przykład wyszukiwania (starsi pracownicy)



Inne źródła informacji 
Struktura strony internetowej Biblioteki

 Dział „Nowości”

◦ Spisy treści wybranych czasopism 

◦ Bibliograficzne zeszyty tematyczne,  np. na temat stresu zawodowego (2013)

◦ Nabytki (nowe książki) 

 Dział „Do przeczytania” - książki, artykuły, poradniki

 Pozostałe źródła, np. dokumenty cyfrowe, zbiory terminologii, 
zbiory archiwalne, lista czasopism krajowych i zagranicznych

 Bazy danych zasobów elektronicznych (czasopisma, bazy 
bibliograficzne)

 Zestawienia linków (do wybranych instytucji, organizacji, bibliotek)



Spisy treści czasopism



Spisy treści czasopism
miesięcznik  „Praca i Zdrowie”



Spisy treści czasopism
miesięcznik  „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”



Wejście do baz zasobów elektronicznych

• Wirtualna Biblioteka 

Nauki

• PROQUEST

• Baza OSH UPDATE

• Baza FIREINF

• IEEE Xplore



Zasoby ukierunkowane na praktykę
linki do rekordów  w systemie ALEPH



Zasoby terminologiczne
Tezaurus dziedzinowy, słownik słów kluczowych



Ankieta Biblioteki
Narzędzia komunikacji z użytkownikami informacji



Ankieta Biblioteki

 Na stronie internetowej Biblioteki CIOP-PIB

 Link do ankiety 

http://www.ciop.pl/biblioteka_ankieta

Zapraszamy do wypełnienia 

ankiety !!! 

http://www.ciop.pl/biblioteka_ankieta


Dziękuję za uwagę
agmlo@ciop.pl


