SPRAWOZDANIE Z PRACY
CENTRALNEJ BIBLIOTEKI STATYSTYCZNEJ
W 2020 ROKU

I.GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE DRUKÓW ZWARTYCH
W 2020 r. opracowano i wprowadzono do zbiorów głównych 829 woluminów
książek o łącznej wartości 31 503,46 zł (w tym: 157 publikacji z kupna o wartości
8587,29 zł; 97 woluminów z wymiany zagranicznej o wartości 10 177,18 zł; 118
publikacji z darów o wartości 3 304 zł; 393 publikacji urzędowych o wartości 7 735
zł oraz 64 woluminy z wymiany krajowej o wartości 1 700 zł.
Poza tym opracowano i wprowadzono do zbiorów głównych 34 egzemplarze
dokumentów elektronicznych (CD-romy i DVD) z darów o łącznej wartości 545 zł.
Do zbiorów biblioteki beletrystycznej wprowadzono 461 woluminów o wartości
7 317,92 zł.
Ogółem w 2020 roku wprowadzono do zbiorów głównych 1 334 woluminów
druków zwartych o wartości łącznej 39 366,38 zł.
W ramach opracowywania druków zwartych wykonano 839 rekordów opisu
akcesji i opisu katalogowego, 1 334 rekordom nadano kody kreskowe.
W ramach współpracy z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym
skopiowano 643 rekordy opisu bibliograficznego.
Utworzono i zmodyfikowano 1 155 rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych.
Poza tym w 2020 r. opracowano 286 rekordów bibliograficznych do digitalizacji
i udostępnienia w bibliotece cyfrowej egzemplarzy zeskanowanych publikacji.
Wśród najciekawszych zgromadzonych druków zwartych w 2020 r. znalazły się
m.in. prace:
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-Aid for trade at a glance 2019 : economic diversification and empowerment/ World
Trade Organization, Paris 2019,
-Analiza i modelowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym /Adam Stecyk, Piotr
Gutowski; Szczecin 2019,
-15 wielkich austriackiej szkoły ekonomii / Holcombe Randall, Wrocław 2019,
-Cizinci v České republice 2019 = Foreigners in the Czech Republic 2019/ zpracoval
Odbor statistiky trhu práce a rovných přiležitostí. - Praha, 2019.
-Gender responsive standards/ United Nations Economic Commission for Europe. New York ; Geneva : United Nations, 2019.
-Handbook of statistics 2019/ United Nations Conference on Trade and
Development. - Geneva 2019.
-Informacje spoza próby w badaniach statystycznych / Arkadiusz Kozłowski,
Mirosław Szreder. Gdańsk 2020.
-Podstawy statystyki i ekonometrii dla finansistów/ Joanna Krupowicz, Ireneusz
Kuropka, Katarzyna Kuziak. – Wrocław, 2018.
-Polszczyzna (nie)urzędowa: redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach
publicznych / Michał Wiśnicki. – Wrocław, 2019.
-Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2020 r. : wydanie specjalne :
skutki pandemii COVID-19. - Warszawa, 2020.
-Rynki rolne i żywnościowe w dobie innowacji cyfrowych/ Szczepan Figiel. Warszawa, 2019.
-The statesman's yearbook 2021 : the politics, cultures and economies of the world.
London 2021.

II.GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE DRUKÓW CIĄGŁYCH
W 2020 r. opracowano w katalogu OPAC i wprowadzono do zbiorów głównych
92 tytuły (128 woluminów) czasopism zagranicznych o wartości 56 382,61 zł, w tym
10 tytułów czasopism z prenumeraty o wartości 20 391,48 zł i 82 tytuły (118
woluminów) czasopism zagranicznych z wymiany bibliotecznej i z darów o wartości
35 991,13 zł.
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Opracowano zasób i wprowadzono do katalogu OPAC a następnie do zbiorów
głównych

96 tytułów (113 woluminów) czasopism polskich o wartości łącznej

12 780,65 zł, w tym: 31 tytułów z prenumeraty o wartości 6 829,20 zł oraz 65 tytułów
(82 woluminy) z darów, wymiany bibliotecznej i egzemplarzy urzędowych o łącznej
wartości 5 951,45 zł.
Łącznie do zbiorów głównych wprowadzono w 2020 r. 188 tytułów (241
woluminów) czasopism polskich i zagranicznych o wartości 60 163,26 zł.
Od 2020 r. zaprenumerowano dla czytelników CBS oprócz czasopism naukowych
także tytuły popularnonaukowe, jak dla przykładu „Focus”, „Tygodnik Powszechny”,
„Więź” i fachowy miesięcznik „Programista” co ma na celu podniesienie poziomu
czytelnictwa zwłaszcza wśród pracowników gmachu GUS.
Do najciekawszych, częstokroć dostępnych w Polsce jedynie w zbiorach CBS
czasopism, należały zgromadzone w 2020 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 2020 roku do księgozbioru Centralnej Biblioteki Statystycznej
wprowadzono 1 575 woluminów o wartości 99 529,64 zł

3

III.UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
1.W 2020 r. Czytelnię odwiedziło 3 830 osób, bibliotekę beletrystyczną – 479 osób,
a Informatorium CBS odwiedziło 583 czytelników. Łącznie z usług udostępniania
zbiorów skorzystało na miejscu 4 892 użytkowników Centralnej Biblioteki
Statystycznej.
2.W Czytelni udostępniono

21 668

woluminów książek i

13 902 woluminy

czasopism, a w bibliotece beletrystycznej 467 woluminów książek.
3.Na rewersy pracownikom GUS wypożyczono 720 woluminów książek i 2 woluminy
czasopism a bibliotekom naukowym w kraju na rewersy międzybiblioteczne
wypożyczono 25

woluminów książek i 1

wolumin czasopism oraz sprowadzono

z innych bibliotek dla czytelników CBS 73 woluminy książek.
4.Liczba stałych kont czytelniczych w Czytelni wynosiła w 2020 r. – 579 w tym kont
indywidualnych – 547 (pracownicy GUS i jednostek podporządkowanych).
5.Dla użytkowników czytelni wykonano ponad 700 kserokopii i skanów ze zbiorów
głównych, a użytkownikom ze służb statystyki publicznej wykonano ponad 200
kopii ze zbiorów głównych.
6.W 2020 r. poddano pracom konserwatorsko-naprawczym 100 egzemplarzy książek
ze zbiorów głównych Biblioteki.
7.W

2020

r.

CBS

kontynuowała

współpracę

w

ramach

wypożyczeń

międzybibliotecznych z następującymi instytucjami: Biblioteką Główną Politechniki
Warszawskiej, Biblioteką Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Biblioteką
Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, Biblioteką
Publiczną m.st.Warszawy, Biblioteką Instytutu Muzykologii UW, Biblioteką Uczelni
Łazarskiego,

Biblioteką

Instytutu

Muzykologii

Uniwersytetu

Warszawskiego,

Biblioteką Wydziału Samochodów i Maszyn Rolniczych Politechniki Warszawskiej,
Biblioteką Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Biblioteką Wydziału Psychologii
Uniwersytetu

Warszawskiego,

Biblioteką

Uniwersytetu

Kardynała

Stefana

Wyszyńskiego, Biblioteką Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, Biblioteką Wydziału
Zarządzania UW, Biblioteką Kolegium Europejskiego w Natolinie, Centralną
Biblioteką Geografii i Ochrony Środowiska, Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego, Biblioteką Narodowego Banku Polskiego, Biblioteką Wydziału Nauk
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Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Biblioteką Wydziału Prawa i
Administracji UW, połączonymi Bibliotekami Wydziału Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
oraz

Polskiego

Towarzystwa

Filozoficznego,

Biblioteką

Instytutu

Spraw

Międzynarodowych i Biblioteką Instytutu Badań Literackich PAN.

IV.OPRACOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
1.W 2020 r. udzielono 177 informacji użytkownikom osobiście odwiedzającym
informatorium i korzystającym z katalogów Centralnej Biblioteki Statystycznej.
2.Przekazano 311 informacji, dotyczących zasobów i pracy biblioteki, telefonicznie.
3. Udzielono 257 informacji komputerowych, przy wykorzystaniu katalogu CBS w
systemie ALEPH.
4. Odpowiedziano na 151 szczegółowych zapytań e-mailowych, dotyczących zbiorów
publikacji GUS oraz innych polskich i zagranicznych wydawnictw statystycznych.
5.W czytelni CBS wykonano 118 kwerend dla czytelników Biblioteki.
6.Pytania użytkowników najczęściej dotyczyły takich dziedzin, jak: demografia,
warunki życia ludności, rolnictwo, ochrona środowiska, rynek pracy, gospodarka
komunalno–mieszkaniowa, finanse.
7. Informatorium odwiedziły 583 osoby.
8.W 2020 r. opracowywano sukcesywnie rekordy bibliograficzne druków zwartych i
ciągłych do bazy bibliograficznej „Bibliografia Wydawnictw Głównego Urzędu
Statystycznego w latach 2016-2020”.Rekordy druków zwartych opracował dział
gromadzenia i opracowania zbiorów w składzie: Margota Remiszewska i Ewa
Zakrzewska, a rekordy druków ciągłych i adnotacje do roczników statystycznych i
wybranych edycji serii GUS - pracownicy działu informacji i bibliografii: Hanna Laps
i Urszula Wypierowska. Systematykę bazy bibliograficznej i układ merytoryczny bazy
opracowuje na bieżąco Remigiusz Tworzydło.
9. W 2020 r. opublikowano na stronie domowej CBS w Internecie 10 edycji „Biuletynu
Nabytków” Centralnej Biblioteki Statystycznej pod redakcją Margoty Remiszewskiej
i Pawła Olszaka (nr 1-2 i 5-12). Z powodu pandemii nie zostały opracowane dwa
numery Biuletynu w marcu i kwietniu 2020 r.
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V.BUDOWA BIBLIOTEKI CYFROWEJ
W 2020 roku rozbudowano bibliotekę cyfrową poprzez skanowanie dokumentów
ze zbiorów CBS (zdigitalizowano łącznie 306 publikacji - książki i czasopisma),
udostępniając je w bibliotece cyfrowej (http://cbs.stat.gov.pl)
Według stanu na 31 grudnia 2020 r. w bibliotece cyfrowej udostępnialiśmy
czytelnikom 4 978 publikacji w wersji elektronicznej.
Wśród zdigitalizowanych w 2020 r. obiektów są m.in.:
-Budżety gospodarstw domowych (za lata 1974-2005),
-Szkolnictwo (dane za lata 1945-2003)
-Rocznik Statystyczny Pracy (dane za lata 1945-2006),
-Rocznik Statystyczny Rolnictwa (dane za lata 1946-2002),
-Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, zwierzęta gospodarskie…(dane za
lata 1960-1978),
-Wyniki spisu rolniczego (1982-1989),
-Wyniki produkcji rolniczej 1995,
-Zwierzęta gospodarskie w 1995 r.
oraz zakupione w antykwariacie naukowym takie prace, jak:
-Budujemy potęgę Polski (Warszawa 1938),
-Dr.Józef

Kulikowski,

Zagadnienia

gospodarcze

wielkiego

Pomorza

(Toruń 1939),
-Lewiński Jan St., Twórcy Ekonomii Politycznej. Wstęp do historii doktryn
ekonomicznych ( Warszawa 1935),
-Bolesław Polkowski, Piętnaście lat pracy.Odbitka z czasopisma "Sprawy Morskie i
Kolonialne" (Warszawa 1935),
-Prace rządu Marszałka Piłsudskiego w świetle cyfr (Warszawa 1928),
-Joan Robinson, Wstęp do teorii zatrudnienia (Warszawa 1939),
-Dr.M.Zielonka, Samodzielność i jej znaczenie wobec przewrotów społecznych
(Warszawa 1919),
-Kraj wzywa. Biblioteczka "Repatrianta" Nr 1.Nakładem Tygodnika informacyjnego
"Repatriant" (Warszawa 1946),
-Stanisław Marzyński, Kościoły warszawskie w ruinie i odbudowie 1939-1945
(Warszawa 1946).
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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.
Odnotowano
Biblioteki

112 821 wejść użytkowników na stronę domową Centralnej

Statystycznej

(do

katalogów

bibliotecznych)

oraz

40 714

wejść

użytkowników na stronę biblioteki cyfrowej (http://cbs.stat.gov.pl).
Na stronie domowej Centralnej Biblioteki Statystycznej w internecie
(http://cbs.stat.gov.pl) nasi użytkownicy mogli też korzystać z zaprenumerowanej na
2020 rok bazy OECD iLibrary.
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
2020

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, mapy i atlasy statystyczne) oraz z infografik GUS.
Wszystkie zdigtalizowane roczniki statystyczne ze zbiorów CBS dostępne są na
portalu największej w Europie i jednej z największych w świecie bibliotek cyfrowych
– Europeany.
W 2020 r. Centralna Biblioteka Statystyczna kontynuowała współpracę

z

Biblioteką Narodową w Warszawie przy projekcie OMNIS. Projekt „e-usługa
OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego
oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej
oferty rynku wydawniczego w Polsce, w tym zbudowanie ogólnopolskiej
platformy

katalogowej

dla

wszystkich
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zbiorów

bibliotecznych

w

kraju

udostępnianych

obecnie

w

rozproszonych

katalogach

internetowych

opracowywanych przez poszczególne biblioteki.
Baza OECD iLibrary
W 2020 roku kolejny raz z rzędu prenumerowano cała bazę wydawnictw
elektronicznych OECD (OECDiLibrary)

udostępniając naszym użytkownikom

kilkadziesiąt tysięcy publikacji i baz OECD on-line.
Baza OECD iLibrary (z 50% dopłatą ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego) 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 2019,
-Education at a glance,
-National Accounts of OECD Countries. Financial Accounts 2018,
-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 2020 roku udostępnialiśmy również naszym użytkownikom lektorium
informatycznego 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).
CBS w projekcie Unii Europejskiej Time Machine
25 lutego 2020 r. Centralna Biblioteka Statystyczna została członkiem
stowarzyszonym UE Time Machine. Finansowany przez UE projekt Time Machine jest
ogólnoeuropejską inicjatywą, której celem jest rozwój technologii związanych z
digitalizacją

europejskiego

dziedzictwa

kulturowego,

przechowywanego

w

archiwach, bibliotekach, muzeach, kolekcjach prywatnych, itp. Projekt ten ma m.in.
na celu stworzenie Big Data przeszłości na bazie danych dziedzictwa kulturowego.
Dotyczy to zarówno rozwoju infrastruktury związanej z digitalizacją zasobów, jak i
platformy, która oferować będzie dostęp do bogatych informacji o historii Europy.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy grupa ponad 500 europejskich instytucji 184 najlepszych instytutów badawczych, ogromna rzesza galerii, bibliotek, archiwów
i muzeów (GLAM), a także czołowe duże przedsiębiorstwa, innowacyjne małe i
średnie przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i znaczące organizacje społeczne 9

opracowały konkretny i dalekosiężny plan, który urzeczywistni te ambicje w ciągu
najbliższych 10 lat. Z Polski w projekcie zaangażowane są Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe, z którym współpracujemy przy budowie platformy
FBC (Federacja Bibliotek Cyfrowych w Polsce), Uniwersytet Warszawski oraz
Narodowe Archiwum w Krakowie.
Równocześnie została powołana do życia Time Machine Organization (TMO),
jako organizacja koordynująca realizację tej wizji. To instrument służący
zapewnieniu trwałości i niezależności ekonomicznej. TMO umożliwia swoim
członkom branie udziału w projektach i korzystanie z nowych, alternatywnych źródeł
finansowania, a także narzędzi open source. Wszystko to, by wspierać bezpłatny
dostęp do danych historycznych i proaktywnie współtworzyć przyszłość technologii
związanych z dziedzictwem kulturowym.
Dlatego też, uznając wyjątkowość tej inicjatywy, Centralna Biblioteka
Statystyczna zarejestrowała się jako członek stowarzyszony UE Time Machine
https://www.timemachine.eu/membership-overview/ Udział w tym zakresie jest
całkowicie bezpłatny.
VI.ORGANIZACJA EDUKACJI STATYSTYCZNEJ
Ogólnopolski Konkurs Statystyczny
W połowie czerwca 2020 r. Centralna Biblioteka Statystyczna zakończyła trwające
od lutego prace związane z organizacją XLIX Ogólnopolskiego Konkursu
Statystycznego dla młodzieży szkół średnich. 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. W tegorocznym Ogólnopolskim
Konkursie Statystycznym wzięło udział

74 uczniów z 17 szkół średnich: liceów

ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników ekonomicznych z całej Polski.
Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu w ciągu 2 miesięcy (marzeckwiecień), pod kierunkiem nauczyciela, jednego z trzech podanych poniżej tematów
w oparciu o wiedzę uzyskaną z Małego Rocznika Statystycznego Polski:
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1/ Na podstawie Małego Rocznika Statystycznego Polski (edycja 2019 lub 2018)
napisz jakie znaczenie dla Polski mają lasy.
2/ Scharakteryzuj produkcję ważniejszych wyrobów rolnych w Polsce w oparciu o Mały
Rocznik Statystyczny Polski (edycja 2019 lub 2018).
3/ Na podstawie Małego Rocznika Statystycznego Polski (edycja 2019 lub 2018) oceń
trwające od lutego opłacalność produkcji rolnej w Polsce.
Jury XLIX Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego przyznało następujące
nagrody jego laureatom:
I nagroda – laptop – Jakub Wiśniewski – uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie
(praca napisana pod kierunkiem Jolanty Stępczyńskiej).
II nagroda – smartfon – ex- aequo:
-Zuzanna Bazyk – uczennica Technikum Ekonomicznego nr 6 w Bydgoszczy (praca
napisana pod kierunkiem Małgorzaty Sokali),
-Aleksandra

Chuda

–

uczennica

Zespołu

Szkół

Zawodowych

im.Stefana

Bobrowskiego w Rawiczu (praca napisana pod kierunkiem Rafała Jędrzejaka),
-Anna Grębowska – uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im.Stefana Bobrowskiego
w Rawiczu (praca napisana pod kierunkiem Rafała Jędrzejaka),
-Milena Mętel - uczennica Technikum Ekonomicznego nr 6 w Bydgoszczy (praca
napisana pod kierunkiem Małgorzaty Sokali),
– Nikola Ulman – uczennica Zespołu Szkół im.gen.Sylwestra Kaliskiego w Górze
(praca napisana pod kierunkiem Janiny Ziombry),
-Katarzyna Warmińska – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.
Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim (praca napisana pod kierunkiem
Jolanty Kidy),
-Karolina Witkowska – uczennica Technikum Ekonomicznego nr 6 w Bydgoszczy
(praca napisana pod kierunkiem Małgorzaty Sokali),
III nagroda – czytnik e-booków – ex –aequo:
- Zuzanna Gabryszak – uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie
(praca napisana pod kierunkiem Małgorzaty Ginter),
-Jakub Jarosz – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego
w Tomaszowie Lubelskim (praca napisana pod kierunkiem Jolanty Kidy),
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-Marta Sobiechowska – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im.Stanisława
Wyspiańskiego w Legnicy (praca napisana pod kierunkiem Beaty Kucii i Jolanty
Dudzic),
IV nagroda – album- ex-aequo:
-Kacper Drozdowski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im.Piotra Skargi w
Sędziszowie Małopolskim (praca pod kierunkiem Grzegorza Pacha),
-Patrycja Jędras - uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im.S.Staszica w Wysokiem
Mazowieckiem (praca napisana pod kierunkiem Agnieszki Grabowskiej),
-Jakub Klawikowski – uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych im. St.Staszica nr 5 w
Słupsku (praca napisana pod kierunkiem Anny Jachurskiej),
-Maciej Kordas – uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych im. St.Staszica nr 5 w Słupsku
(praca napisana pod kierunkiem Anny Jachurskiej),
-Dominika Kostro - uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im.S.Staszica w Wysokiem
Mazowieckiem (praca napisana pod kierunkiem Agnieszki Grabowskiej),
-Dawid Królicki – uczeń Zespołu Szkół Powiatowych im.Wł.St.Reymonta w Chorzelach
(praca napisana pod kierunkiem Rafała Burczyńskiego),
-Patrycja Mozler - uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im.Królowej
Jadwigi w Jaworznie (praca napisana pod kierunkiem Haliny Migacz),
-Patrycja Pawłowska – uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych im. St.Staszica nr 5
w Słupsku (praca napisana pod kierunkiem Anny Jachurskiej),
-Wiktoria

Pierzchalska

–

uczennica

Centrum

Kształcenia

Zawodowego

i

Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze (praca napisana pod kierunkiem
Aleksandry Kozikowskiej),
-Kinga Sobkowiak – uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie
(praca napisana pod kierunkiem Małgorzaty Ginter),
-Natalia Sobór – uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im.Królowej
Jadwigi w Jaworznie (praca napisana pod kierunkiem Haliny Migacz),
V nagroda – album- ex-aequo:
-Aleksandra Biała - uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im.Królowej
Jadwigi w Jaworznie (praca napisana pod kierunkiem Haliny Migacz),
- Marcin Bochenek – uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im.Królowej
Jadwigi w Jaworznie (praca napisana pod kierunkiem Haliny Migacz),
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-Daria Dąbrowska - uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im.Królowej
Jadwigi w Jaworznie (praca napisana pod kierunkiem Haliny Migacz),
-Julia Godzik - uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im.Królowej
Jadwigi w Jaworznie (praca napisana pod kierunkiem Haliny Migacz),
-Karina Kleczek – uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im.Królowej
Jadwigi w Jaworznie (praca napisana pod kierunkiem Haliny Migacz),
-Bartosz Kolwicz – uczeń Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł.St.Reymonta w
Chorzelach ( praca napisana pod kierunkiem Rafała Burczyńskiego)
- Weronika Kulesza – uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im.S.Staszica w
Wysokiem Mazowieckiem (praca napisana pod kierunkiem Agnieszki Grabowskiej),
-Daria Nowak - uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im.Królowej
Jadwigi w Jaworznie (praca napisana pod kierunkiem Haliny Migacz),
- Otylia Przepióra - uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im.Królowej
Jadwigi w Jaworznie (praca napisana pod kierunkiem Haliny Migacz),
- Paula Sówka - uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im.Królowej
Jadwigi w Jaworznie (praca napisana pod kierunkiem Haliny Migacz),
Poza tym Jury XLIX Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego przyznało Zespołowi
Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie nagrodę specjalną
(albumy i wydawnictwa GUS) za największą liczbę nadesłanych na Konkurs prac.

Pozostałe działanie edukacyjne
Akcja „Ambasador PSR”
Kierownik Działu Informacji i Bibliografii p.Remigiusz Tworzydło wziął udział w akcji
edukacyjno-promocyjnej Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Jako ambasador PSR
przesłał materiały informacyjne o spisie w wersji cyfrowej do bibliotek województwa
mazowieckiego.
III edycja Olimpiady Statystycznej
Dyrektor Centralnej Biblioteki Statystycznej wchodziła w skład Komitetu Głównego
Olimpiady Statystycznej.
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Konkurs Plastyczny „Spis rolny oczami dzieci”
Dyrektor Centralnej Biblioteki Statystycznej wchodziła w skład Jury Konkursu
plastycznego „Spis rolny oczami dzieci” zorganizowanego przez GUS dla dzieci i
młodzieży.
Akcja Zaczytani org
We wrześniu 2020 r. Centralna Biblioteka Statystyczna wzięła udział w akcji
zbierania książek dla potrzebujących pod hasłem „Zaczytani org.” Łącznie
zebraliśmy od ofiarodawców woluminów książek dla dorosłych i dla dzieci
Warszawski Festiwal bez Barier
Remigiusz Tworzydło wziął udział 29 września 2020 r. udział w przygotowaniu
filmu na temat działalności GUS oraz zadań i zbiorów

Centralnej Biblioteki

Statystycznej celem zaprezentowania go na podczas Warszawskiego Festiwalu
Kultury bez Barier 2020.

Lekcje biblioteczne dla młodzieży
20 stycznia 2020 r. Centralną Bibliotekę Statystyczną odwiedziły dzieci
z przedszkola Różany Ogródek. Wspólnie z naszymi gośćmi zwiedziliśmy magazyn,
w którym na co dzień przechowujemy większość książek, a następnie w czytelni
opowiadaliśmy o pracy biblioteki.
Pokazywaliśmy największe skarby z naszych zbiorów, wybieraliśmy rzeczy,
które mogą przydać się bibliotekarzowi i czytelnikowi oraz układaliśmy puzzle
18 grudnia 2020 r. przygotowaliśmy wraz z Departamentem Komunikacji i
Edukacji GUS

zdalną lekcję dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 w

Warszawie.
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Seminaria naukowe PTS organizowane w formie wideokonferencji w CBS
30 stycznia 2020 r. w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej odbyła się
kolejna transmisja seminarium naukowego zorganizowanego w siedzibie Polskiego
Towarzystwa Statystycznego. Tematem były „Perspektywy rozwoju Warszawy”.
Seminarium składało się z wystąpień i prezentacji komputerowych
przedstawionych przez troje prelegentów, przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy.
Paulina Nowicka opowiedziała o najważniejszych założeniach wyrażonych w
dokumencie Strategia #Warszawa2030. Bartosz Rozbiewski omówił zagadnienia
związane z planowaniem przestrzeni w Warszawie. Kamil Przyborowski opowiedział
o współpracy mniejszych jednostek w ramach metropolii warszawskiej.
Wystawy
W 2020 roku Centralna Biblioteka Statystyczna prezentowała dwie wystawy :
-Spisy rolne w Polsce pokazywana w styczniu-grudniu 2020 r – wystawa
zorganizowana ze zbiorów w czytelni CBS,
-Wystawa „Papież Jan Paweł II” przygotowana dla uczczenia 100. rocznicy urodzin
Karola Wojtyły (udostępniona nieodpłatnie przez Centrum Myśli Jana Pawła II w
Warszawie) – prezentowana w holu CBS od października do grudnia 2020 r..
Prace wydawnicze
Dyrektor Biblioteki- Bożena Łazowska opublikowała w 2020 r. następujące prace:
-artykuł „Współpraca Głównego Urzędu Statystycznego z Instytutem Gospodarstwa
Społecznego w zakresie badań społecznych w latach 1920-1939”, Wiadomości
Statystyczne 2020, nr 7 s.47-64,
-informację pt. „XLIX Ogólnopolski Konkurs Statystyczny”, Wiadomości Statystyczne
2020, nr 8 s.67-69,
-Remigiusz Tworzydło opracował pod redakcją Bożeny Łazowskiej Bibliografię prac
prod.dr hab.Piotra Eberhardta,
-Margota Remiszewska i Paweł Olszak opublikowali internetowe wydania 10.
Biuletynów Nabytków CBS za styczeń-luty i maj-grudzień 2020 r.
Dyrektor Biblioteki opracowała też recenzję artykułu The Birth of public statistics in
Poland (Narodziny statystyki publicznej w Polsce) dla czasopisma naukowego
wydawanego w języku angielskim przez GUS i PTS „Przegląd Statystyczny” a także
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recenzję artykułu Wysoka cena prawdy w statystyce do czasopisma GUS i PTS
„Wiadomości Statystyczne” oraz przygotowała notatki nt.historii spisów rolnych i
historii spisów powszechnych w Polsce celem umieszczenia ich finalnie przez GUS
jako haseł w Wikipedii.
Udział w konferencjach i seminariach naukowych
Przedstawiciele Centralnej Biblioteki Statystycznej wzięli udział w 2020 r. w
następujących konferencjach naukowych:
- 4 lutego 2020 r. trzech pracowników CBS: Margota Remiszewska, Marzena
Wasilewska i Ewa Zakrzewska wzięli udział w seminarium zorganizowanym przez
Centrum NUKAT, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie i WorldShare Management
Services

dotyczące

przyszłości

zintegrowanych

katalogów

komputerowych

(Worldcat).
- 14 września 2020 r. dyrektor CBS wzięła udział w konferencji naukowej
„Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” zorganizowanej on-line
przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

VII.ARCHIWUM ZAKŁADOWE CBS
W 2020 r. przygotowano w Archiwum Zakładowym CBS 10 spisów zdawczoodbiorczych obejmujących 148 jednostek archiwalnych (teczek) do przekazania do
Archiwum Akt Nowych. Uporządkowano dokumenty w każdej teczce; wymieniono i
opisano teczki zgodnie z ich zawartością.
W ciągu roku przyjęto do Archiwum Zakładowego CBS

6

spisów zdawczo-

odbiorczych z poszczególnych komórek organizacyjnych CBS, w tym 22 jednostki
archiwalne (teczki) dokumentacji spraw zakończonych.
W 2020 r. wypożyczono z Zakładowego Archiwum CBS 5 jednostek archiwalnych
(teczek).
Przeprowadzono

scontrum

dokumentacji

zgromadzonej

w

archiwum

Zakładowym (porównanie zapisów w środkach ewidencyjnych ze stanem faktycznym
w archiwum).
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Pracownik Archiwum Zakładowego doradzał komórkom organizacyjnym w
zakresie

właściwego

postępowania

z

dokumentacją

(uporządkowania

i

przygotowania do przekazania do archiwum oraz nadania właściwych kategorii
zgodnych z obowiązującym w jednostce Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (JRWA).

VIII.BIBLIOTEKA BELETRYSTYCZNA CBS
W 2020 r. wdrożono w bibliotece beletrystycznej CBS system Aleph 500
rozpoczynając budowę drugiej bazy głównej katalogu komputerowego zbiorów. W
pierwszej kolejności wprowadzono do systemu 461 rekordów bibliograficznych
nowych nabytków, z których większość stanowiły dary.
W przyszłym roku biblioteka beletrystyczna zamierza zakończyć komputerowe
katalogowanie zbiorów i udostępnić czytelnikom w gmachu GUS katalog
komputerowy

on-line

jako

drugą

bazę

katalogową

Centralnej

Biblioteki

Statystycznej.

IX.KRAJOWA WYMIANA MIĘDZYBIBLIOTECZNA
W 2020 roku Centralna Biblioteka Statystyczna kontynuowała współpracę w
zakresie wymiany wydawnictw naukowych z 21 bibliotekami i instytucjami
badawczymi krajowymi. Były wśród nich: Akademia Górniczo-Hutnicza, Biblioteka
Główna Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Biblioteka Główna Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w
Krakowie, Biblioteka Banku PKO SA, Biblioteka Główna im. Władysława Grabskiego
SGGW, Biblioteka Główna m.st.Warszawy, Biblioteka Główna SGH, Biblioteka
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Główna
Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Sejmowa,
Centralna Biblioteka NBP, Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska,
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Śląski,
Instytut Zachodni, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Wyższa
Szkoła Zarządzania i Administracji, Urząd Patentowy RP.
Dzięki tej współpracy Centralna Biblioteka Statystyczna pozyskała w 2020 r.
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ponad 100 woluminów druków zwartych i ciągłych bezkosztowo.

X.WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
W 2020 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
(ponad 502 000 woluminów) oraz do 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 międzynarodowych statystycznych posadowionych na
serwerach poza granicami Polski, w tym takich organizacji międzynarodowych jak
Eurostat, OECD, ONZ, a także z baz OECDiLibrary, prenumerowanych przez CBS.
W 2020 r. przesłano przez Internet do użytkowników zagranicznych wyniki 57
kwerend

bibliograficznych

wykonanych

w

zbiorach

Centralnej

Biblioteki

Statystycznej.
Centralna Biblioteka Statystyczna prowadziła wymianę publikacji i czasopism
naukowych z 50 kontrahentami zagranicznymi.
Są wśród nich: Australijskie Biuro Statystyczne, Biblioteka Kongresu USA,
Biblioteka Narodowego Urzędu Statystycznego Wielkiej Brytanii, Biuro Statystyczne
Islandii, Biuro Statystyczne Japonii, Centralny Urząd Statystyczny Łotwy, Centralny
Urząd Statystyczny Chorwacji, Czeski Urząd Statystyczny, Danmarks Statistik Library,
Departament Handlu USA, Departament Statystyki i Rozwoju Cypru, Europejskie
Centrum Dokumentacyjne w Słowenii, Urząd Statystyczny Macedonii, Federalny
Urząd Statystyczny Niemiec, Federalny Urząd Statystyczny Serbii i Czarnogóry,
Federalny Urząd Statystyczny Szwajcarii, Generalny Dyrektoriat Budżetu, Finansów i
Statystyki Tajwanu, Hamburskie Archiwum Gospodarki Światowej, INSEE, Komisja
Ekonomiczna ONZ dla Europy, Międzynarodowa Agencja Energii, Międzynarodowa
Grupa

Badawcza

ds.Kauczuku,

Międzynarodowy

Fundusz

Walutowy,

Międzynarodowe Biuro Pracy, Międzynarodowy Instytut Statystyczny, Ministerstwo
Statystyki i Analiz Białorusi, Narodowy Instytut Statystyki Belgii, Narodowy Instytut
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Studiów Demograficznych Francji, Narodowy Urząd Statystyczny Korei, Narodowy
Instytut Statystyczny Portugalii, Narodowy Instytut Statystyki Tunezji, Narodowy
Instytut Statystyki i Studiów Ekonomicznych Wielkiego Księstwa Luksemburga,
Naukowy Instytut Statystyczny Bułgarii, Niemiecki Bank Federalny, Organizacja ds.
Rozwoju Przemysłowego ONZ, Państwowy Urząd Statystyczny Rosji, Organizacja
Narodów Zjednoczonych, Eurostat, OECD, Światowa Organizacja ds.Żywności,
Statistica Finland Library, Statistics Netherlands Library, Światowe Biuro Statystyki
Metali, Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej, Urząd Statystyczny Słowenii, Układ
Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu, Światowa Organizacja Handlu UNESCO,
Węgierski Urząd Statystyczny, Związkowy Urząd Statystyczny Austrii.
Dzięki tej współpracy CBS pozyskała w 2020 r. bezkosztowo 246 woluminów
druków zwartych i ciągłych z zagranicy o wartości rynkowej bliskiej 47 000 zł.
W lutym 2020 r. Centralna Biblioteka Statystyczna została przyjęta w poczet
członków stowarzyszonych Unii Europejskiej Time Machine. Finansowany przez Unię
projekt Time Machine ma na celu rozwój technologii związanych z digitalizacją
europejskiego dziedzictwa kulturowego zgromadzonego w archiwach, bibliotekach,
muzeach, kolekcjach prywatnych itp. Projekt ten ma m.in. na celu stworzenie Big
Data przeszłości na bazie danych dziedzictwa kulturowego.

XI.PRACE SZKOLENIOWE
W 2020 roku Centralna Biblioteka Statystyczna zorganizowała dla swoich
pracowników następujące szkolenia zewnętrzne (poza szkoleniami księgowymi,
kadrowymi i dla kadry menedżerskiej organizowane przez CIS i GUS):
1.W 2020 r. przeprowadzono obowiązkowe certyfikowane szkolenie bhp i ppoż dla
czterech pracowników biblioteki.
2.W dniu 8 kwietnia 2020 r. w szkoleniu firmy Golden Training nt. zmian w prawie
pracy wprowadzonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem,

przeciwdziałaniem

i

zwalczaniem

COVID-19

wzięła

udział

specjalistka ds.kadrowo-płacowych w CBS.
3.We wrześniu 2020 r. specjalista ds.kadr i płac w CBS uczestniczyła w szkoleniu na
temat wprowadzenia w życie PPK w jednostkach budżetowych.
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4.W październiku 2020 r. główna księgowa CBS wzięła udział w szkoleniu dotyczącym
inwentaryzacji środków trwałych.
5.W listopadzie 2020 r. dyrektor CBS oraz zastępujący dyrektora CBS oraz pracownik
ds.kadrowo-płacowych ukończyli szkolenie e-learningowe „Korupcja w administracji
publicznej”.
Koszt prac szkoleniowych w 2020 roku wyniósł 1428,50 zł.

XII.MODERNIZACJA ZAPLECZA TECHNICZNEGO
W 2020 r. zakupiono 36 specjalistycznych regałów bibliotecznych, metalowych
typu AML-1 i AML-2 do nowego magazynu zbiorów specjalnych CBS na parterze
(pok.58) i do magazynu głównego CBS na I i II piętrze (pok.67).
W nowym magazynie Centralnej Biblioteki Statystycznej składowane będą zbiory
typu

depozytowego,

rezerwa

publikacji

urzędowych

Głównego

Urzędu

Statystycznego i Urzędów Statystycznych itp. Dzięki temu możliwe było odciążenie
magazynów zbiorów głównych gdzie uzyskano powierzchnię do składowania nowych
zbiorów bibliotecznych.
W magazynie głównym CBS na I i II p.bloku D (67) wygospodarowano miejsce na
dodatkowe regały magazynowe poprzez likwidację starego umeblowania zużytego
zniszczonego i nieużywanego od dawna. Stare szafy i biurka z paździerza usunięto i
wygospodarowano powierzchnię na zbiory główne, gdzie ustawiono nowo
zakupionych 10 regałów bibliotecznych.
Ogółem w ciągu roku w Centralnej Bibliotece Statystycznej na zakupionych
nowych 36 regałach bibliotecznych uzyskano niezwykle potrzebną powierzchnię, na
której można zgromadzić ok. 200 mb nowych zbiorów bibliotecznych.
W związku z pandemią COVID-19 zakupiono dla pracowników celem ochrony
osobistej rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe i wielokrotnego użytku,
przyłbice ochronne i płyny bakteriobójcze oraz żele antybakteryjne.
Po wymianie okien w bloku D w ramach remontu generalnego gachu GUS okazało
się, że trzeba zakupić podesty do niektórych pomieszczeń, ponieważ nie wszyscy
pracownicy biblioteki są w stanie otwierać nowe okna (znacznie wyżej niż w
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poprzednio użytkowanych oknach umieszczono w nich klamki). Dlatego zakupiono 3
tzw. nogi słonia – podesty dla pracowników i 2 drabinki dwustopniowe.
Poza tym zakupiono kamerę USB dla zastępcy dyrektora oraz dysk zewnętrzny 1 T
i pamięć USB dla działu informatycznego biblioteki.

XIII.INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
W listopadzie 2020 r. Komisja Inwentaryzacyjna CBS w składzie: Paweł Olszak
(przewodniczący),

Konrad

Rydołowski

(wiceprzewodniczący),

Marta

Skiba

(sekretarz), Andrzej Gwizdała (członek) i Grzegorz Donica (członek) wykonała pełną
inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych metodą spisu z
natury.

XIV.INNE PRACE
W 2020 r. dyrektor CBS brała udział w pracach Komitetu Głównego Olimpiady
Statystycznej oraz w Jury konkursu GUS na najlepszą aplikację webową dla
młodzieży

szkół

średnich

wykorzystująca

potencjach

danych

GUS

online

dotyczących Unii Europejskiej.
W marcu 2019 r. została zastępcą przewodniczącego Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz została wybrana do Rady Głównej PTS
na Walnym Zgromadzeniu PTS 18 marca 2019 r.
Kustosz i kierownik działu czasopism – Marzena Wasilewska - uczestniczyła w
pracach Komitetu Normalizacyjnego PKN dotyczących wdrożenia nowych norm PNISO w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. W 2020 r. wchodziła w
skład zespołu opracowującego normę RprPN-ISO 16439 „Informacja i dokumentacja
– Metody i procedury oceny wpływu bibliotek”.
Kustosz działu gromadzenia i opracowywania zbiorów – Ewa Zakrzewska
współpracowała ściśle z Narodowym Centralnym Katalogiem w Polsce (NUKAT) i
Biblioteką Narodową w ramach prac ujednolicających opisy katalogowe druków
zwartych.

21

Dwóch pracowników CBS – p.Dorota Kierska (kierownik działu udostępniania
zbiorów) i p.Remigiusz Tworzydło (kierownik działu informacji i bibliografii) brali
udział w pracach zespołu budującego i promującego koncepcję społecznej
odpowiedzialności Urzędu w 2020 r.
Biblioteka wzięła w związku z tym m.in. czynny udział w akcji zbierania książek dla
chorych dzieci w szpitalach.
Centralna Biblioteka Statystyczna współpracuje stale z Ministerstwem Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteką Narodową, z Instytutem Statystyki Kościoła
Katolickiego i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwłaszcza w zakresie
ochrony Narodowego Zasobu Bibliotecznego i upowszechniania badań naukowych,
a także ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, z Komitetem Technicznym
Polskiego Komitetu Normalizacji i z grupą 63 bibliotek naukowych w kraju o profilu
ekonomicznym oraz z 50 statystycznymi instytucjami zagranicznymi.
Centralna Biblioteka Statystyczna angażuje się również w prace Międzynarodowej
Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA (International Federation of
Library Association and Institutions) na rzecz rozwoju systemów informacyjnobibliotecznych w bibliotekach naukowych na świecie oraz w prace Polskiego
Towarzystwa Statystycznego w zakresie upowszechniania wiedzy statystycznej
wśród społeczeństwa.
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Stan księgozbioru CBS w dniu 31.XII 2020 r.
Wyszczególnienie

woluminy

wartość w złotych

I. Księgozbiór opracowany
1.Materiały biblioteczne z kupna, otrzymane bezpłatnie
i z wymiany do końca 2019 r.
a/druki zwarte i czasopisma
504 284 wol.

8 657 408,57 zł

b/przybyło w 2020 roku
-druki zwarte

1 334 wol.

39 366,38 zł

-druki ciągłe

241 wol.

60 163,26 zł

razem księgozbiór opracowany w 2020 r.

1 575

II. Dublety i księgozbiór nieopracowany

8 982 wol.

1 685 zł

21 913 wol.

153 150,00 zł

753 wol.

10 663,91 zł

23 419 wol.

163 813,91 zł

1 575 wol.

99 529,64 zł

505 859 wol.

8 756 938,21 zł

505 106 wol.

8 746 274,30zł

III. Stałe ubytki w zbiorach odnotowane
w księdze ubytków
(stan na koniec 2019 r.)
zł
Stałe ubytki odpisane ze zbiorów w 2020 r.
Razem stałe ubytki w zbiorach
(do końca 2020 r.)
IV. Razem wpłynęło do zbiorów w 2020 r.

wol.

99 529,64 zł

Razem całkowity stan księgozbioru
w dniu 31.12.2020 r.
V. Całkowity stan księgozbioru
w dniu 31.12.2020 r.
po odliczeniu stałych ubytków
opracowała
Bożena Łazowska
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