SPRAWOZDANIE Z PRACY
CENTRALNEJ BIBLIOTEKI STATYSTYCZNEJ
W 2017 ROKU

I.

Gromadzenie i opracowywanie druków zwartych

W 2017 roku wprowadzono do zbiorów Centralnej Biblioteki Statystycznej i
opracowano w katalogu OPAC 2 035 woluminów druków zwartych o wartości
124 941,88 zł, w tym:
- 137 publikacji z kupna o wartości 10 092,55 zł,
- 126 publikacji z wymiany zagranicznej o wartości 14 933,91 zł,
- 935 publikacji z darów o wartości 84 140,92 zł,
- 530 publikacji urzędowych o wartości 10 499,50 zł,
- 306 publikacji z wymiany krajowej o wartości 5 275 zł.
W ramach opracowywania druków zwartych w katalogu OPAC w systemie ALEPH
wykonano 1 655 rekordów opisu akcesji i opisu katalogowego, a kody kreskowe
nadano do 2 035 woluminom.
W ramach współpracy z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT
utworzono 609 rekordów bibliograficznych, a także utworzono i zmodyfikowano 2
859 rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych (KHW).
W 2017 roku opracowano do digitalizacji 602 egzemplarze publikacji ze zbiorów
CBS.
W 2017 r. Centralna Biblioteka Statystyczna poddała pracom konserwatorskim 115
woluminów publikacji zwartych ze swoich zbiorów głównych.
Wśród najciekawszych zgromadzonych druków zwartych w 2017 roku znalazły się
m.in. prace:
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-Biała Księga w sprawie przyszłości Europy (Bruxelles 2017),
-Etnografia globalnego kapitalizmu: doświadczenia światowej gospodarki na
obrzeżach Europy Miłosza Miszczyńskiego (Warszawa 2017),
-Europa XX-XXI wieku: społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów (Prace naukowe
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2017),
-Eurostat regional yearbook 2017 (Luxembourg 2017),
- Geograficesko-statisticeskij slovar’ Rossijskoj Imperii t.1-4 (reprint Brest 2016),
-Hiszpania-Polska:

studium

poznawcze

rozwoju

gospodarczego

Witolda

Rakowskiego (Warszawa 2017),
-Innowacyjność

i

konkurencyjność

międzynarodowa:

nowe

wyzwania

dla

przedsiębiorstw i państwa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2017),
-Internationalization and Poland’s competitive position (Warsaw School of
Economics 2017),
-Key world energy statistics (Paris 2017),
-Mistrz analizy danych: od danych do wiedzy - John Foreman (Gliwice 2017),
-Świat przyszłości: jak następna fala innowacji wpłynie na gospodarkę, biznes i nas
samych - Alec Ross (Warszawa 2017),
-The statesman’s yearbook 2018: the politics, cultures and economies (London 2017),
-Urban water atlas for Europe (Luxembourg 2017),
-Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych pod red. Jacka
Jakubowskiego (Kraków 2016).

II.Gromadzenie i opracowywanie druków elektronicznych
W 2017 roku wprowadzono do zbiorów elektronicznych Centralnej Biblioteki
Statystycznej i opracowano w katalogu OPAC 215 egzemplarzy publikacji na CD o
wartości 3 577,01 zł, w tym:
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- 144 egzemplarzy publikacji urzędowych na CD o wartości 2 186 zł,
- 8 publikacji z darów na CD o wartości 145 zł,
- 6 publikacji na CD z wymiany zagranicznej o wartości 116,01 zł,
- 3 publikacje na CD z wymiany krajowej o wartości 50 zł,
- 54 publikacje archiwizowane na CD o wartości 1 080 zł.
Wykonano 135 rekordów opisu akcesji i opisu katalogowego, poprawiono 215
rekordów bibliograficznych (głównie w polach: kraj i język, BIB).
Łącznie do zbiorów głównych Centralnej Biblioteki Statystycznej wprowadzono i
opracowano 2 240 woluminy druków zwartych w wersji tradycyjnej i elektronicznej
o wartości 128 518,89 zł.

III.Gromadzenie i opracowywanie druków ciągłych
W 2017 roku wprowadzono do zbiorów czasopism Centralnej Biblioteki
Statystycznej i opracowano w katalogu OPAC 122 tytuły (133 woluminy) czasopism
polskich o wartości łącznej 12 725,10 zł, w tym:
- z prenumeraty 33 tytuły ( 33 wol.) o wartości 5 494,45 zł,
- z darów, wymiany bibliotecznej i egzemplarzy urzędowych – 89 tytułów (100 wol.)
o łącznej wartości 7 230,65 zł.
Poza tym wprowadzono do zbiorów głównych Biblioteki i opracowano w katalogu
OPAC 153 tytuły (206 wol.) czasopism zagranicznych o wartości łącznej 67 141,06 zł, w
tym:
- z prenumeraty 17 tytułów (19 wol.) o wartości 25 698,60 zł,
- z wymiany bibliotecznej i darów 136 tytułów (187 wol.) o wartości 41 442,46 zł.
Łącznie do zbiorów głównych Centralnej Biblioteki Statystycznej wprowadzono i
opracowano 286 tytułów (339 woluminów) czasopism polskich i zagranicznych o
wartości 79 866,16 zł.
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Do najciekawszych, częstokroć dostępnych w Polsce jedynie w zbiorach CBS
czasopism, należały zgromadzone w 2017 roku następujące tytuły:
-„Advances in Statistical Analysis”,
-„The American Statistician”,
-„Biometrika”,
- „Demography”,
-„Direction of Trade Statistics”,
- „The IMS Bulletin”,
- „Intereconomics”,
-„International Statistical Review”,
-„Journal of Official Statistics”,
-„Journal of the Royal Statistical Society (Ser.A,B,C),
-„Population Studies”,
-„Schweizerische Zeitschrift fȕr Volkswirtschaft und Statistik”,
-„Statistica Sinica”,
-„Zeitschrift für Wirtschaftspolitik“.
Ogółem w 2017 r. wprowadzono do zbiorów głównych Centralnej Biblioteki
Statystycznej i opracowano 2 579 woluminów zbiorów zwartych i ciągłych o łącznej
wartości 208 385,05 zł.

IV.Udostępnianie zbiorów
1.W 2017 r. Czytelnię odwiedziło 13 299 osób, a Informatorium CBS odwiedziło 1 219
osób. Poza tym zanotowano 2 603 osoby wypożyczające zbiory w wypożyczalni
beletrystycznej CBS.

4

2.W Czytelni udostępniono 75 016 woluminów książek oraz 46 904 woluminy
czasopism. W wypożyczalni beletrystycznej udostępniono 5 102 woluminów książek.
3.Na rewersy pracownikom wypożyczono ogółem 1 424 woluminy książek, w tym:
pracownikom Głównego Urzędu Statystycznego – 1 260 woluminów książek,
pracownikom Urzędów Statystycznych – 59 woluminów książek, a czytelnikom
indywidualnym – 80 woluminów książek.
4.Na rewersy międzybiblioteczne wypożyczono do bibliotek naukowych w kraju 62
woluminy książek, a wypożyczono z innych bibliotek dla czytelników CBS – 104
woluminy książek.
5.Liczba stałych kont czytelniczych w Czytelni wynosiła w 2017 roku 523, w tym 503
konta dotyczyły pracowników GUS i jednostek podporządkowanych Prezesowi GUS.
6.Osobom odwiedzającym Czytelnię udostępniono 20 384 informacji dotyczących
zbiorów głównych CBS.

V.Opracowywanie i udostępnianie informacji
Bieżące prace informacyjne
1.W 2017 roku udzielono 280 informacji użytkownikom osobiście odwiedzającym
informatorium i korzystających z katalogów Centralnej Biblioteki Statystycznej.
2.Telefonicznie udzielono 458 informacji dotyczących zasobów i pracy Biblioteki.
3.Przy wykorzystaniu katalogu CBS w systemie Aleph, zasobów biblioteki cyfrowej i
bazy OECD iLibrary udzielono 421 informacji bibliograficznych.
4.Wykonano 113 szczegółowe kwerendy tematyczne w zbiorach CBS a ich wyniki
przesłano do użytkowników pocztą elektroniczną. Pytania użytkowników dotyczyły
najczęściej takich dziedzin, jak: demografia, rynek pracy, handel zagraniczny,
rolnictwo, przemysł, finanse, warunki życia ludności.
5.Opracowano rekordy bibliograficzne druków ciągłych GUS i adnotacje do
roczników statystycznych GUS za rok 2016 oraz rekordy bibliograficzne druków
zwartych Urzędu za 2016 rok niezbędne do wydania Bibliografii Wydawnictw GUS
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2016-2020. Rekordy bibliograficzne druków zwartych opracował dział gromadzenia i
opracowania zbiorów w składzie: Margota Remiszewska, Ewa Zakrzewska i Barbara
Ciszewska, a rekordy druków ciągłych i adnotacje do roczników statystycznych –
bibliotekarze działu informacji i bibliografii: Hanna Laps i Urszula Wypierowska.
Systematykę bazy bibliograficznej i jej układ merytoryczny opracowywała na bieżąco
Bożena Łazowska przy współudziale administratorów systemów informatycznych
(Pawła Olszaka i Agnieszki Jakubiak).
Prace wydawnicze
W 2017 roku opracowano i opublikowano w Centralnej Bibliotece Statystycznej
następujące prace autorstwa Bożeny Łazowskiej:
- Statystyka polska w okresie II wojny światowej, „Wiadomości Statystyczne” 2017 nr
4 s.68-85,
- XLVI Ogólnopolski Konkurs Statystyczny, „Wiadomości Statystyczne” 2017 nr 11 s.9396,
-Andrzej Jopkiewicz (1939-2017) – nekr., „Wiadomości Statystyczne” nr 10 s.93-94.
oraz opracowany przez dyrektora CBS wspólnie z Wiesławem Łagodzińskim artykuł
60 lat „Wiadomości Statystycznych”, „Wiadomości Statystyczne” 2017 nr 4 s.5-15.
W 2017 r. dyrektor CBS opracowała w ramach prac Zespołu historii Polski w
liczbach następujące teksty do publikacji „Statystyka Polski.Wczoraj i dzisiaj”:
-Statystyka pod zaborem austriackim,
-Główny Urząd Statystyczny w latach 1918-1939,
-Statystyka polska pod okupacją niemiecką 1939-1945,
-Główny Urząd Statystyczny w latach 1945-1989,
-Współpraca międzynarodowa GUS 1918-1989,
-Dzieje Centralnej Biblioteki Statystycznej,
-Prezesi GUS,
-Rys historyczny statystyki polskiej
6

oraz była współautorem tekstu Główny Urząd Statystyczny w latach 1989-2017.
Poza tym przez cały rok 2017 ukazywał się opracowywany pod redakcją Margoty
Remiszewskiej i Pawła Olszaka

„Biuletyn Nabytków” Centralnej Biblioteki

Statystycznej nr 1-12, 2017 r. (http://cbs.stat.gov.pl)
Kierownik Działu Informacji i Bibliografii - Remigiusz Tworzydło - przygotował
bibliografię Aglomeracja warszawska w zbiorach CBS, która została opublikowana w
portalu Polskiego Towarzystwa Statystycznego w internecie w dniu 6 kwietnia 2017
r., towarzysząc konferencji zorganizowanej przez PTS w Urzędzie Statystycznym w
Warszawie cyklu MAZOWSZE NASZ DOM. Podczas seminarium dr Mirosław
Grochowski, dr hab. Przemysław Śleszyński i dr Tomasz Sławiński wygłosili referaty
poświęcone problematyce wyznaczania i badania aglomeracji miejskich.
W 2017 r. opracowano i wydano w CBS również trzy ulotki informacyjne: „Centralna
Biblioteka Statystyczna im.Stefana Szulca”, „OECD iLibrary” oraz „Czasopisma w
lektorium komputerowym CBS”.

VI.Budowa biblioteki cyfrowej
Rozbudowa statystycznej biblioteki cyfrowej
W 2017 roku zdigitalizowano i udostępniono w bibliotece cyfrowej 604 woluminy
książek (ok. 100 000 stron). Dzięki temu na koniec 2017 roku Centralna Biblioteka
Statystyczna udostępniała w internecie w wersji cyfrowej (pliki pdf) 2 771 publikacji
ze swych zbiorów. Część księgozbioru CBS zostało zeskanowane w ramach
współpracy z Mazowiecką Biblioteką Cyfrową w Bibliotece Głównej m.st. Warszawy
(m.in.: Finanse miasta Warszawy z lat 1878-1904 - wydawnictwo Sekcji Statystycznej
Magistratu miasta Warszawy).
W 2017 roku zdigitalizowano w Centralnej Bibliotece Statystycznej m.in.
monumentalną serię Głównego Urzędu Statystycznego „Historia Polski w liczbach”
(10 tomów z lat 1991-2006), „Statystykę Kolei Górnośląskich” z lat 1928-1936,
„Statystykę górnośląskich kopalń węgla kamiennego” z lat 1927-1929, Statystykę
finansów komunalnych w latach 1925 i 1926 (Warszawa 1929), „Statystykę pocztową,
telefoniczną

i

telegraficzną”

z

lat

1930-1938
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i

„Statystykę

pocztową

i

telekomunikacyjną” z lat 1946-1949 oraz kilkaset publikacji z Narodowego Spisu
Powszechnego ludności i mieszkań z 8 XII 1970 r., „Kwartalnik gospodarczy
Centralnego Okręgu przemysłowego” (1938 i 1939 r.) i zestaw fotografii
dokumentujących rozwój informatyki w GUS w latach 1960-1970 (ze zbiorów
Centralnego Archiwum GUS).
W statystycznej bibliotece cyfrowej (http://cbs.stat.gov.pl) udostępniamy przede
wszystkim wszystkie wydane w okresie międzywojennym przez Główny Urząd
Statystyczny roczniki i czasopisma branżowe, unikalne cimelia statystycznodemograficzne pochodzące z końca XIX i początku XX wieku, w tym atlasy i mapy oraz
regionalne publikacje statystyczne wydane po II wojnie światowej.
Na

stronie

domowej

Centralnej

Biblioteki

Statystycznej

w

internecie

(http://cbs.stat.gov.pl) nasi użytkownicy mogli też korzystać z zaprenumerowanej na
2017 rok bazy OECD iLibrary.
W 2017 roku odnotowano ponad 77 576 wejść na stronę domową CBS w internecie
oraz ponad 28 903 wejścia użytkowników do biblioteki cyfrowej CBS.
Udostępnianie zbiorów cyfrowych CBS na portalach grup bibliotek
Na mocy podpisanych umów z Federacją Bibliotek Cyfrowych w Polsce i
Mazowiecką Biblioteką Cyfrową z naszymi zdigitalizowanymi zbiorami mogli też
zapoznać

się

użytkownicy

ich

portali:

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl,

http://fbc.pionier.net.pl oraz cyfrowej Biblioteki Unii Europejskiej – Europeany –
www.europeana.eu.
Ze statystyk publikowanych przez Mazowiecką Bibliotekę Cyfrową wiemy, że w
2017

roku

użytkownicy

portalu

korzystali

bardzo

często

(ok.30%)

ze

zdigitalizowanych zbiorów Centralnej Biblioteki Statystycznej (roczniki statystyczne
przedwojennego GUS, powojennego GUS, roczniki statystyczne województwa
mazowieckiego i Warszawy).
Wszystkie zdigtalizowane roczniki statystyczne ze zbiorów CBS dostępne są na
portalu największej w Europie i jednej z największych w świecie bibliotek cyfrowych
– Europeany.
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Baza OECD iLibrary
W 2017 r. Centralna Biblioteka Statystyczna prenumerowała bazę OECD iLibrary (z
50% dopłatą ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), która była
dostępna nie tylko na komputerach w Czytelni i lektorium informatycznym ale także
na wszystkich stacjach roboczych w gmachu GUS, co znacznie ułatwia prace
badawcze Urzędu.
Baza OECD iLibrary zawiera ponad 46 baz tematycznych, takich jak przykładowo:
-Main Economic Indicators,
-International Trade by Commodity Statistics,
-OECD Banking Statistics,
-OECD Health Data,
-OECD Tax Statistics etc. i ponad 45 tytułów bieżąco uzupełnianych czasopism OECD
(w tym: „OECD Economic Outlook”, „OECD Economic Surveys”, „OECD Economic
Indicators”, „OECD Journal” ) oraz kilka tysięcy publikacji zwartych, takich jak
przykładowo:
- African Economic Outlook,
-Coal 2017,
-Education at a glance,
-National Accounts of OECD Countries. Financial Accounts 2017,
-OECD Outlook,
-OECD–FAO Agriculture Outlook,
-OECD Research and Development Expenditure in Industry.
Warto zauważyć, że wszystkie raporty OECD są dostępne online w wersji bieżącej i z
numerami archiwalnymi sięgającymi często kilkunastu lat wstecz.Istotną cechą baz
statystycznych OECD iLibrary jest ich interaktywność, co pozwala na elastyczne i
efektywne wykorzystywanie danych do prac badawczych użytkowników.
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Rozbudowa lektorium komputerowego
W 2017 roku zaprenumerowano trzy nowe tytuły czasopism dostępnych on-line w
12-stanowiskowym lektorium komputerowym w czytelni CBS: PC World, Focus i
Forum.
Poza tym w 2017 r. aktywowaliśmy dostęp online do następujących czasopism
zagranicznych prenumerowanych przez Centralną Bibliotekę Statystyczną:
1.
American Statistician. An Official Journal of the American Statistical
Association (Taylor Francis)
2.

ASTA Advances in Statistical Analysis (Springer)

3.

Demography (Springer)

4.

IMS Bulletin

5.

Intereconomics (Springer)

6.

International Statistical Review (Wiley)

7.

OECD Economic Outlook (łącznie z cała bazą OECDiLibrary)

8.

Population Studies (Taylor Francis)

9.

Statistica Sinica
Dostęp ten obejmował nie tylko zeszyty bieżące, ale również roczniki z kilku do

kilkunastu lat ubiegłych (w zależności od wydawcy - np. American Statistician –
dostęp od 1997 r., Statistica Sinica – od początku lat 90-ych, a czasopisma Springera
– 2, 3 lata wstecz).

VII.Organizacja edukacji statystycznej
Ogólnopolski Konkurs Statystyczny
Centralna Biblioteka Statystyczna zorganizowała w roku szkolnym 2016/2017
po raz 46 z rzędu Ogólnopolski Konkurs Statystyczny dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych. Celem Konkursu jest rozwijanie umiejętności i wiedzy
młodzieży w zakresie statystyki zdobywanej w szkole na lekcjach matematyki,
geografii, zarządzania informacją, podstaw przedsiębiorczości w oparciu o Mały
Rocznik Statystyczny Polski.
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W tegorocznym Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym wzięło udział 153
uczniów z 29 szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów
profilowanych i techników ekonomicznych z całej Polski.
Zadanie konkursowe polegało

na opracowaniu w ciągu 2 miesięcy (marzec-

kwiecień), pod kierunkiem nauczyciela, jednego z trzech podanych poniżej tematów
w oparciu o wiedzę uzyskaną z Małego Rocznika Statystycznego Polski:
1.Scharakteryzuj zróżnicowanie produkcji rolnej według województw w Polsce na
podstawie rozdziału 13 Małego Rocznika Statystycznego Polski (edycja 2016 lub
2015),
2.Na podstawie rozdziału 13 Małego Rocznika Statystycznego Polski (edycja 2016 lub
2015) oceń opłacalność produkcji rolnej w Polsce,
3.Scharakteryzuj gospodarkę leśną w Polsce na podstawie rozdziału 13 Małego
Rocznika Statystycznego Polski (edycja 2016 lub 2015).
Najwięcej uczniów wybrało trzeci temat, najbardziej rozległy i dający możliwości
do wykazania się kreatywnością, logicznym myśleniem, umiejętnością analizy i
syntezy, a jednocześnie silnie związany z ważną bieżącą dyskusją społeczną
dotyczącą roli i znaczenia Lasów Państwowych w naszym kraju.
Jury Konkursu, pod kierunkiem dyrektora Centralnej Biblioteki Statystycznej – dr
Bożeny Łazowskiej, przyznało nagrody indywidualne dla uczniów za najlepsze
nadesłane prace:
- za zajęcie I miejsca – laptop dla Aleksandry Chwistek z Zespołu Szkól
Ekonomicznych w Brzegu,
- za zajęcie II miejsca ex-aequo – tablety dla: Natalii Charowskiej z Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Zielonej Górze, Dominiki Dąbrowskiej z Zespołu Szkół
Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem i Jagody Waldon z Zespołu Szkół nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w Stargardzie,
-za zajęcie III miejsca ex-aequo – czytniki ebooków dla Marii Madej z Publicznego
Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej i Moniki Piwko z Zespołu Szkół nr
2 im. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim.
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego, którzy zajęli IV i V miejsce
ex-aequo otrzymali starannie wydane albumy i leksykony z zakresu historii Polski,
historii sztuki, krajoznawcze i przyrodnicze. Prace tych uczniów wyróżniało dobre
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wykorzystanie i analiza źródeł statystycznych, staranna forma przedstawienia
tematu oraz samodzielne opinie i refleksje.
Pełna lista laureatów obejmująca 44 uczestników Konkursu zamieszczona została
na stronie internetowej Centralnej Biblioteki

Statystycznej im.Stefana Szulca

http://cbs.stat.gov.pl (w zakładce - Konkurs).
Wszyscy uczniowie-laureaci Konkursu otrzymali poza nagrodami rzeczowymi –
pamiątkowe dyplomy, a do nauczycieli, będących opiekunami uczniów biorących
udział w konkursie, wysłano listy gratulacyjne z podziękowaniami za zorganizowanie
Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego w szkole.
Ogólnopolski Konkurs Statystyczny jest najstarszym i największym tego typu
wydarzeniem edukacyjnym organizowanym przez służby statystyki publicznej.
Doceniamy pracę nauczycieli, współorganizatorów Konkursu w szkołach, którzy
nadzorują jego przebieg i wysyłamy im zarówno listy z podziękowaniami jak i – o ile
to możliwe – dodatkowe poza Małym Rocznikiem Statystycznym Polski pomoce
dydaktyczne w postaci broszur i roczników statystycznych. Zachęcamy jednocześnie
do korzystania z naszej strony internetowej, z biblioteki cyfrowej i z bogatego
portalu

informacyjnego

i

edukacyjnego

Głównego

Urzędu

Statystycznego.

Informujemy o możliwości odwiedzenia Centralnej Biblioteki Statystycznej i
zapoznania się z zasadami korzystania z jej zbiorów na miejscu i online.
W roku szkolnym 2016/2017 dodatkowo zachęcaliśmy młodzież do uczestnictwa
w I Olimpiadzie Statystycznej, która odbywała się równolegle z Ogólnopolskim
Konkursem Statystycznym.
Olimpiada Statystyczna
Ważnymi pracami w zakresie edukacji statystycznej był udział dyrektora CBS w
pracach Komitetu Głównego I Olimpiady Statystycznej, który trwał z różną
intensywnością praktycznie przez cały rok 2017 i dotyczył głównie spraw
organizacyjno-prawnych

(prace

nad

regulaminem

Olimpiady

Statystycznej,

regulaminami rozgrywania trzystopniowych zawodów, zasadami nagradzania
laureatów zawodów okręgowych i centralnych…). Większość spraw Komitet Główny
Olimpiady

rozstrzygał

podczas

niejednokrotnie

odbywanych online za pośrednictwem systemu LYNC.
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wielogodzinnych

posiedzeń

Staż badawczy
W dniach 1-16 września 2017 r. Centralna Biblioteka Statystyczna zorganizowała
dla stypendysty Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci p.Wojciecha Wiśniewskiego staż
badawczy, podczas którego zapoznano beneficjenta z pracami katalogowymi w
systemie Aleph, systemem opracowania map i zbiorów kartograficznych oraz
spuścizn profesorskich. Pan Wojciech Wiśniewski był ubiegłorocznym maturzystą i
laureatem Olimpiady Statystycznej.

VIII.Promocja statystyki
Seminarium Polskiego Towarzystwa Statystycznego
25 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie odbyło się
seminarium naukowe, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Statystyczne,
poświęcone działalności naukowej polskich statystyków w latach 1939-1945.
Dyrektor Centralnej Biblioteki Statystycznej wygłosiła wykład „Polskie badania
statystyczne w okresie II wojny światowej”. W ramach wykładu wzbogaconego
prezentacją komputerową przedstawione zostały również przykłady publikacji
statystycznych dotyczących ziem polskich ze zbiorów Centralnej Biblioteki
Statystycznej, w tym: dokumenty oficjalnie wydawane przez władze Generalnego
Gubernatorstwa, publikacje wydawane przez polskie instytucje działające za
granicą, wydawnictwa podziemne przygotowywane na terenie kraju. Wykład spotkał
się dużym zainteresowaniem, również wśród słuchaczy korzystających z transmisji
w

gmachu

GUS

i

siedzibach

wojewódzkich

Urzędów

Statystycznych

(za

pośrednictwem systemu LYNC uczestniczyło w nim 70 osób, a w sali konferencyjnej
w US Warszawa ponad 30 osób. Przedstawiona prezentacja została zamieszczona na
stronie internetowej PTS pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/
Reportaż radiowy
W dniu 19 kwietnia 2017 r. dyr. Bożena Łazowska wzięła udział w nagraniu audycji
radiowej dotyczącej wykorzystania funduszy unijnych w modernizacji polskiej
statystyki. B. Łazowska opowiedział w nim o modernizacji Centralnej Biblioteki
Statystycznej z w ramach projektu SISP-2 (rozbudowa biblioteki cyfrowej, utworzenie
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pracowni digitalizacyjnej, nowe lektorium komputerowe dla czytelników, stanowiska
w tzw. wolnym dostępie w magazynach CBS etc.).Audycję wyemitowano 26 kwietnia
2017 r. godz.8.15 na antenie radiowej Trójki.
Wycieczki w czytelni CBS
Z okazji finału Olimpiady Statystycznej w CBS 19 kwietnia 2017 r. zostały
zorganizowane trzy wycieczki dla 30 finalistów Olimpiady i ich nauczycieli oraz
opiekunów. Kierownik Działu Informacji i Bibliografii – Remigiusz Tworzydło i
kierownik Działu Udostępniania Zbiorów – Dorota Kierska – zapoznali naszych gości
z funkcjonowaniem biblioteki cyfrowej CBS, lektorium komputerowego oraz z
historią biblioteki i zasadami udostępniania zbiorów na miejscu w czytelni i online.
Podczas Dni Otwartych Fundusz Europejskich w dniach 18-19 maja 2017 r.
odwiedziły CBS trzy grupy uczestników. Przedstawiono im w Czytelni prezentacje
multimedialne na temat zbiorów i usług świadczonych w Bibliotece.
5 września 2017 r. podczas spotkania z ekspertami Europejskiego Banku
Inwestycyjnego i Ministerstwa Rozwoju pracownicy CBS pokazali efekty projektu
SISP-2, w tym m.in.: zmodernizowaną czytelnię, lektorium informatyczne i pracownię
digitalizacyjną.
10 października 2017 r. Centralną Bibliotekę Statystyczną odwiedzili członkowie
Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”.
Podczas wizyty w czytelni nasi goście mogli dowiedzieć

się czym zajmuje się

biblioteka, w jaki sposób udostępnia swoje zasoby oraz na czym polega praca
bibliotekarzy. Wszyscy mogli zapoznać się z interesującymi publikacjami z naszych
zbiorów. Na ich przykładzie kierownik działu informacji i bibliografii CBS opowiadał
jaki księgozbiór posiadamy, jakie statystyki można u nas znaleźć, a także jak
ciekawie mogą być one prezentowane. Obejrzeć można było dawne i współczesne
publikacje z wielu krajów, między innymi dawne roczniki statystyczne, plakaty i karty
pocztowe a także interesujące egzemplarze map i atlasów. Na koniec wszyscy goście
otrzymali materiały informacyjne CBS (ulotki, broszury, bibliografie).
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11 grudnia 2017 r. przeprowadzono lekcję biblioteczną dla kilkunastu
podopiecznych Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci „Helenów”.
Organizacja wystaw
W 2017 roku Centralna Biblioteka Statystyczna zorganizowała cztery wystawy
tematyczne:
-Rok 2017 – rokiem rzeki Wisły - wystawa czasowa – I-XII 2017 r. ze zbiorów Centralnej
Biblioteki Statystycznej – I p. w gmachu GUS.
-Zadziwiająca historia pieniądza - wystawa czasowa zorganizowana ze zbiorów
Centralnej Biblioteki Statystyczne w czytelni CBS – (I-III 2017 r.).
- 200 lat Zakładu Narodowego im.Ossolińskich - wystawa czasowa zorganizowana ze
zbiorów Centralnej Biblioteki Statystyczne w czytelni CBS – (IV-VI 2017 r.).
- Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju - wystawa
czasowa zorganizowana ze zbiorów Centralnej Biblioteki Statystyczne w czytelni CBS
– (VII-IX 2017 r.).
- dr Halina Dmochowska 1951-2017 – pro memoria - wystawa czasowa zorganizowana
ze zbiorów Centralnej Biblioteki Statystyczne w czytelni CBS – (IX-X 2017 r.).
- Andrzej Jopkiewicz 1939-2017– pro memoria – wystawa czasowa zorganizowana ze
zbiorów Centralnej Biblioteki Statystyczne w czytelni CBS (X – XI 2017 r.).
-W 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego – wystawa czasowa zorganizowana z
okazji Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego ze zbiorów Centralnej Biblioteki
Statystyczne w czytelni CBS (XI-XII 2017 r.)
Wirtualny spacer po CBS
Na podstawie opracowanego w CBS scenariusza został wyprodukowany wspólnie
z p.Edytą Leśniarek z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze film dokumentalny
tzw. wirtualny spacer po Centralnej Bibliotece Statystycznej, który przybliża naszym
użytkownikom zarówno wnętrza biblioteki, czytelni, informatorium, lektorium
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informatyczne, jak i prace poszczególnych działów oraz możliwości wykonania –
także zdalnie – usług informacyjno-kwerendalnych.
Spacer po bibliotece został umieszczony na stronie domowej CBS w internecie.
Cieszy się dużą popularnością wśród internautów.
Udział w pracach zespołu CSR w GUS
Dwóch pracowników CBS – p.Dorota Kierska i p.Remigiusz Tworzydło brali udział
od października 2017 r. w pracach zespołu budującego i promującego koncepcję
społecznej odpowiedzialności Urzędu w 2017 r.
Centralna Biblioteka Statystyczna wzięła udział m.in. 6 października 2017 r. w
Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej #17 milionów organizowanej przez Fundację
Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”. Była ona poświęcona 17 milionom osób na
świecie dotkniętych Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPD).

IX.Działalność Archiwum Zakładowego CBS
W maju 2016 roku na podstawie wykazów akt CBS sporządzonych przez Centralne
Archiwum GUS, przejęte zostały ostatecznie akta Biblioteki do Archiwum
Zakładowego.

Pierwsze

prace

polegały

na

sprawdzeniu

pod

względem

merytorycznym i technicznym otrzymanych zespołów akt Biblioteki GUS i CBS.
Kontynuowano je w 2017 r.
Do Archiwum Zakładowego CBS

w 2017 roku przekazano - na podstawie 7

sporządzonych spisów zdawczo-odbiorczych - 25 teczek akt (1,2 mb) dotyczących
bieżących prac Biblioteki.
W grudniu 2017 r. przekazano do zaopiniowania przez Archiwum Akt Nowych
procedury brakowania 17 teczek dokumentacji niearchiwalnej Centralnej Biblioteki
Statystycznej z lat 1957-1966, której okres przechowywania upłynął (kat.B5) i która
nie jest przydatna CBS do dalszych prac statutowych.
W 2017 r. opracowywano do przekazania do zbiorów Archiwum Akt Nowych 177
jednostek archiwalnych (teczek akt z kat.A) dotyczących głównie pracy Biblioteki
GUS przed II wojną światową.
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W 2017 r. Archiwum Zakładowe CBS wypożyczyło na rewersy użytkownikom
wewnętrznym 7 jednostek archiwalnych akt ze swoich zbiorów.
Przez cały rok 2017, podobnie jak w roku poprzednim, większość korespondencji
Centralnej Biblioteki Statystycznej z jednostkami statystyki publicznej prowadzona
była w systemie e-biuro (EZD-SEOD) umożliwiającym obieg dokumentów i ich
archiwizację elektroniczną. Pisma wychodzące były sygnowane według nowej
klasyfikacji wprowadzonej na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA)
przygotowanego dla Centralnej Biblioteki Statystycznej przez archiwum GUS.
Umożliwi to za rok pierwszą aktualizację zarchiwizowanych dokumentów
elektronicznych przez archiwistę CBS, a w konsekwencji rozpoczęcie brakowania akt
w systemie elektronicznym e-biuro.
Przeprowadzona w 2017 r. przez Archiwum Akt Nowych kontrola pracy archiwum
zakładowego CBS wykazała prawidłową budowę i organizację jednostki. Wdrożono
wszystkie zalecenia pokontrolne dotyczące opracowania spisów akt archiwalnych z
kat.A, które powinny być przekazane do Archiwum Akt Nowych oraz spisów
dokumentacji niearchiwalnej do przekazania – po akceptacji AAN - na makulaturę.

X.Współpraca międzynarodowa
W 2017 roku Centralna Biblioteka Statystyczna kontynuowała współpracę
międzynarodową z bibliotekami i ośrodkami dokumentacyjno-informacyjnymi. Za
pośrednictwem sieci Internet zagraniczni użytkownicy mają stały dostęp do bazy
bibliotecznej i bibliograficznej CBS, która obejmuje cały katalog zbiorów głównych
(ok.

500.000

woluminów)

oraz

do

Statystycznej

Biblioteki

Cyfrowej

(http://cbs.stat.gov.pl).
Poprzez dostęp do publicznego serwera CBS użytkownicy na całym świecie mogą
w przyjaznej formie korzystać z katalogów ponad 100 innych bibliotek polskich i
zagranicznych, a także z ok. 200 baz statystycznych posadowionych na serwerach
poza granicami Polski, w tym takich organizacji międzynarodowych jak Eurostat,
OECD, ONZ, a także z bazy OECD iLibrary, prenumerowanej przez CBS.
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W 2017 r. przesłano przez Internet do użytkowników zagranicznych wyniki
kwerend bibliograficznych w zbiorach Centralnej Biblioteki Statystycznej do 35
odbiorców.
Międzynarodowa wymiana biblioteczna
Centralna Biblioteka Statystyczna prowadziła w ub.roku wymianę publikacji i
czasopism naukowych z 66 kontrahentami zagranicznymi. Są wśród nich : Czeski
Urząd Statystyczny, Federalny Urząd Statystyczny Serbii i Czarnogóry, Narodowy
Urząd Statystyczny Korei, Narodowy Komitet Statystyczny Rumunii, Węgierski Urząd
Statystyczny, Państwowy Urząd Statystyczny Rosji, Urząd Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Genewie, Biblioteka ONZ w Nowym Jorku, Eurostat, OECD,
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Biblioteka
Statystyczna Szwecji, Biblioteka Statystyczna Finlandii, Biblioteka Centralnego
Urzędu Statystycznego Szwecji, INSEE, Federalny Urząd Statystyczny Austrii,
Biblioteka Statystyczna Danii, Biuro Statystyczne Japonii, Federalny Urząd
Statystyczny Niemiec, Centralny Instytut Statystyczny Włoch, Holenderska Biblioteka
Statystyczna, Narodowy Instytut Statystyczny Belgii, Federalny Urząd Statystyczny
Szwajcarii, Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej, UNESCO, Narodowy Instytut
Statystyczny Portugalii, Departament Handlu USA, Biblioteka Urzędu Narodowej
Statystyki Wielkiej Brytanii, Międzynarodowe Biuro Pracy, Centralny Urząd
Statystyczny Chorwacji, Centralny Urząd Statystyczny Irlandii, UNIDO, Narodowy
Urząd Statystyczny Grecji, Europejskie Centrum Dokumentacyjne (Ljubljana), Urząd
Statystyczny Macedonii, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Urząd miasta Genui,
Australijskie Biuro Statystyczne, Urząd Statystyczny miasta Wiednia, Urząd
Statystyczny

Słowenii,

Międzynarodowy

Instytut

Statystyczny,

Ministerstwo

Statystyki i Analiz Białorusi, Ministerstwo Statystyki Ukrainy, Urząd Statystyczny
Litwy, Państwowy Urząd Statystyczny Chin, Państwowy Urząd Statystyczny Estonii,
Instytut Badań Statystycznych Bułgarii, Międzynarodowa Agencja Energetyczna,
Generalna

Dyrekcja

Budżetu,

Rachunkowości

i

Statystyki

Tajwanu,

Biuro

Statystyczne Islandii, Instytut Statystyki i Studiów Ekonomicznych Luksemburga,
International Rubber Study Group, Biblioteka Kongresu USA, HWWA, Deutsche
Bundesbank, World Bureau of Metal Statistics, Europejska Komisja Ekonomiczna
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ONZ, Komitet Statystyczny Republiki Kazachstanu, Centralny Urząd Statystyczny
Łotwy, Departament Statystyki i Rozwoju Cypru, Urząd Statystyczny Mołdawii,
Główny Urząd Statystyczny Wietnamu, Narodowy Instytut Studiów Demograficznych
(Francja), Światowa Organizacja Handlu (Genewa), Biblioteka Narodowa Ukrainy.
Dzięki

tej

międzynarodowej

wymianie

publikacji

Centralna

Biblioteka

Statystyczna wzbogaciła w 2017 roku bezkosztowo swoje zbiory o 126 roczników
statystycznych o wartości 14 933,91 zł, 6 publikacji na CD-romach o wartości 116,01 zł
i 136 tytułów (187 wol.) czasopism statystycznych wydawanych przez wyżej
wymienione instytucje o wartości 41 442,46 zł.
Łączna wartość zagranicznych publikacji statystycznych pozyskana przez
Bibliotekę w ramach międzynarodowej wymiany międzybibliotecznej w 2017 roku to
56 492,38 zł.
Konferencja IGeLU
Podobnie jak w latach ubiegłych w dniach 11-13 września 2017 r. dwóch
przedstawicieli CBS (Remigiusz Tworzydło i Bożena Łazowska) uczestniczyło w 12.
Międzynarodowej konferencji IGeLU (International Group of Ex Libris Users) w
Petersburgu (Rosja). Podczas konferencji zapoznano się z doświadczeniami,
rezultatami i problemami użytkowników systemu ALEPH z 47 krajów świata i
organizacji

międzynarodowych.

Przebieg

i

efekty

seminarium

opisano

w

Sprawozdaniu z uczestnictwa przedstawicieli CBS w 12. konferencji IGeLU
(International Group of Ex Libris Users) w Petersburgu.
Uczestnictwo w corocznych konferencjach IGeLU daje Bibliotece możliwość
stałego

ponoszenia

poziomu

technologicznego

i

merytorycznego

prac

bibliotecznych i informacyjnych prowadzonych w systemie ALEPH i ADAM.
XI. Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników
Szkolenia obowiązkowe i fakultatywne
Główna księgowa CBS p.Mirosława Gołębiowska odbyła jednodniowe szkolenie
nt.zmian w rachunkowości budżetowej w 2017r.
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Pracownik

ds.kadrowo-płacowych

trzydniowych

kompleksowych

p.Katarzyna

warsztatach

Zabłocka
zamówień

wzięła

udział

publicznych

w
dla

początkujących i średniozaawansowanych w Centrum Szkoleniowym Jupiter w
Warszawie oraz w szkoleniu dotyczącym gospodarki finansowej i rachunkowości w
2017 r.
Dwóch pracowników działu informatycznego oraz kierownik działu informacji i
bibliografii wzięło udział w szkoleniu nt.digitalizacji zbiorów.
Przeprowadzono trzy obowiązkowe szkolenia bhp dla bibliotekarzy oraz jedno
szkolenie dla pracownika służby bhp i ppoż.
Pracownicy

księgowości

i

kadr

oraz

działu

administratorów

systemów

informatycznych (Mirosława Gołębiowska, Katarzyna Zabłocka, Paweł Olszak, Rafał
Gawarecki) uczestniczyli w organizowanych cyklicznie przez GUS i Centrum
Informatyki Statystycznej szkoleniach przeznaczonych dla tych grup pracowników ze
wszystkich jednostek statystyki publicznej w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej
w Jachrance i CIS w Radomiu.
Łączny

koszt

szkoleń

zewnętrznych

pracowników

Centralnej

Biblioteki

Statystycznej wyniósł w 2017 r. 3 340 zł.
Udział w konferencjach naukowych i spotkaniach bibliotecznych
Pracownicy merytoryczni CBS brali udział w 2017 r. w cyklu konferencji, warsztatów
i szkoleń bibliotecznych, celem podnoszenia swych kwalifikacji, w tym:
- 15 lutego 2017 r. 2 pracowników CBS (Agnieszka Jakubiak i Paweł Olszak) wzięło
udział konferencji naukowo-praktycznej pt. Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku
cyfrowym w Narodowym Instytucie Audiowizualnym zorganizowanej przez Instytut
we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
SWPS oraz Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Główny panel konferencji zaplanowany został jako miejsce dyskusji
między przedstawicielami najważniejszych bibliotek i archiwów w Polsce oraz
przedstawicielami organów administracji państwowej na temat „Polityka państwa
wobec zasobów archiwalnych i bibliotecznych”.
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- w dniach 15-16 maja 2017 r. dyrektor CBS wzięła udział w IV Międzynarodowej
Konferencji Naukowej „Nauka o informacji w okresie zmian” zorganizowanej przez
Katedrę Informatologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas konferencji wygłosiła
referat „Innowacyjne usługi informacyjne w Centralnej Bibliotece Statystycznej”.
Zostanie on opublikowany w recenzowanym wydawnictwie pokonferencyjnym w
2018 r.
-w dniach 25-26 maja 2017 r. dyrektor CBS wzięła udział w Konferencji naukowej w
Katowicach „Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki
spójności” zorganizowanej przez GUS, US Katowice i Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach.
-6 czerwca 2017 r. Remigiusz Tworzydło – kierownik działu informacji i bibliografii
CBS wziął udział w spotkaniu Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Omówiono na nim wspólną strategię
pozyskiwania środków od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność
wspomagającą badania naukowe, w tym zwłaszcza na zakup baz zagranicznych
książek i czasopism naukowych.
-w trzydniowej konferencji Digital Cultures – udział wzięli – Remigiusz Tworzydło
(kierownik działu informacji i bibliografii), Paweł Olszak (kierownik działu
administratorów systemów informatycznych) i Rafał Gawarecki – administrator
systemów informatycznych w CBS (25-27 IX 2017 r.).
- pracownicy działu informatycznego – p.Paweł Olszak i Rafał Gawarecki
uczestniczyli 13 października 2017 r. w konferencji PolAleph zorganizowanej przez
Bibliotekę Główną Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i firmę Aleph
Polska sp. z o.o.

XII. Modernizacja wyposażenie technicznego
W marcu 2017 r. wyremontowano dwie łazienki na I i II piętrze w magazynach CBS,
z których korzystają pracownicy Biblioteki i sporadycznie nasi goście. Koszt remontu
wyniósł 15 000 zł.
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W 2017 r. zakupiono nowy regał metalowy stacjonarny do magazynu
bibliotecznego na II p. i 2 nowe stacje komputerowe do sekretariatu CBS (pok.50)
oraz do działu gromadzenia i opracowywania zbiorów (pok.54).
Wymieniono na nowe 4 monitory do komputerów (w pok.50, 54 i 55). Poza tym
nabyto fotel biurowy do gabinetu dyrektora (pok.56) i 4 krzesła biurowe obrotowe:
do działu księgowości (pok.67b) i działów informacji i bibliografii oraz gromadzenia
i udostępniania zbiorów (po.50 i 54).
Wymieniono kilkadziesiąt nowych świetlówek do magazynów bibliotecznych oraz
tonery w kilku drukarkach działowych CBS. Zakupiono 3 nowe pudełka kartotekowe
do kart katalogowych dla działu czasopism.
Ponadto zakupiono drobny sprzęt biurowy taki jak: 2 czajniki dla działu
udostępniania zbiorów, 4 maty nabiurkowe do sekretariatu i archiwum zakładowego
CBS i działu udostępniania zbiorów, 2 zegary ścienne do sekretariatu i archiwum
zakładowego, 2 dyski twarde i 1 dysk zewnętrzny dla działu informatycznego, 4
myszki komputerowe i 10 klawiatur ergonomicznych dla pracowników działów
merytorycznych CBS etc.
Do wystaw organizowanych przez Bibliotekę zakupiono 30 ram wystawienniczych i
kartonów podkładowych.

XIII.Inne prace
W 2017 r. dyrektor CBS – Bożena Łazowska - brała udział w pracach Zespołu
„Historii Polski w liczbach”.

Uczestniczyła również w pracach Zespołu ds. realizacji

w jednostkach organizacyjnych służb statystyki publicznej Rządowego Programu
Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. Wchodziła też w skład Komitetu
Organizacyjnego Olimpiady Statystycznej dla młodzieży szkół średnich oraz została
skierowana przez Prezesa GUS do prac eksperckich wspomagających działalność
Parlamentarnego Zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych
Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej.
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Kustosz i kierownik działu czasopism – Marzena Wasilewska - uczestniczyła w
pracach Komitetu Normalizacyjnego PKN nad opracowaniem nowych polskich norm
bibliograficznych i bibliotecznych oraz dotyczących informacji naukowej i bibliologii
odpowiadających standardom międzynarodowym. Efektem pracy Komitetu było
m.in. wydanie w 2017 r. normy PN-ISO 11620 – Informacja i dokumentacja. Wskaźniki
funkcjonalności bibliotek.
Kustosz działu gromadzenia i opracowania zbiorów – Ewa Zakrzewska

i

kierownik działu administratorów systemów informatycznych – Paweł Olszak brali
udział, w ramach współpracy z Biblioteką Główną m.st.Warszawy na ul.Koszykowej w
Warszawie, w budowie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej i w konsekwencji w zasilaniu
także zbiorów cyfrowych Federacji Bibliotek Cyfrowych w Polsce i Europejskiej
Biblioteki Cyfrowej - Europeana.
Kustosz działu gromadzenia i opracowania zbiorów – Ewa Zakrzewska

i

bibliotekarz systemowy – Agnieszka Jakubiak – prowadziły współpracę Centralnej
Biblioteki Statystycznej z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym
(NUKAT) w zakresie katalogowania zbiorów i budowy Kartoteki Haseł Wzorcowych
(KHW).
Centralna Biblioteka Statystyczna współpracuje stale z Ministerstwem Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteką Narodową i Ministerstwem Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, zwłaszcza w zakresie ochrony Narodowego Zasobu
Bibliotecznego

i

upowszechniania

badań

naukowych,

ze

Stowarzyszeniem

Bibliotekarzy Polskich, z Komitetem Normalizacyjnym PKN, z grupą 63 bibliotek
naukowych w kraju o profilu ekonomicznym i z 66 statystycznymi instytucjami
zagranicznymi oraz z Międzynarodową Grupą Użytkowników ExLibrisu (IGeLU), której
jest członkiem.
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Stan księgozbioru CBS w dniu 31.XII 2017 r.

Wyszczególnienie

liczba woluminów

wartość

I. Księgozbiór opracowany
1.Materiały biblioteczne z kupna,
otrzymane bezpłatnie
i z wymiany do końca 2016 r.
a/druki zwarte i czasopisma

496 654

8 208 833,14 zł

b/przybyło w 2017 roku :
druki zwarte

2 240

128 518,89 zł

czasopisma

339

79 866,16 zł

razem księgozbiór opracowany

2 579

208 385,05 zł

II. Dublety i księgozbiór nieopracowany

8 780

1 800,00 zł

20 455

111 569,96 zł

34

20 382,56 zł

20 489

131 952,52 zł

2 579

208 385,05 zł

III. Stałe ubytki w zbiorach odnotowane
w księdze ubytków
(stan na koniec 2016 r.)
Stałe ubytki odpisane ze zbiorów w 2017 r.
Razem stałe ubytki w zbiorach
(do końca 2017 r.)

IV. Razem wpłynęło do zbiorów w 2017 r.

Razem całkowity stan księgozbioru
w dniu 31.12.2017 r.

499 233

8 417 218,19 zł

499 199

8 396 835,63 zł

V. Całkowity stan księgozbioru
w dniu 31.12.2017 r.
po odliczeniu stałych ubytków

opracowała
Bożena Łazowska
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