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ezpieczeñstwo i higiena pracy
jest bardzo szerok¹ dziedzin¹
wiedzy, powi¹zan¹ z wieloma in-

nymi, np. fizyk¹, chemi¹, psychologi¹,
socjologi¹. Dlatego te¿ specjali�ci z tej
dziedziny, zarówno pracownik nauki, jak
i praktyk, chc¹c rozszerzyæ swoj¹ wiedzê,
musz¹ korzystaæ z wielu ró¿nych �róde³
informacji.

Jednym z miejsc, w którym mo¿na uzy-
skaæ materia³y z tej dziedziny, jest Biblio-
teka Miêdzynarodowej Organizacji Pracy.

Miêdzynarodowa Organizacja Pracy,
MOP (ang. International Labour Organi-
zation, ILO) z siedzib¹ w Genewie, zosta-
³a utworzona w 1919 r. podczas konferen-
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cji pokojowej w Pary¿u, jako autono-
miczna organizacja stowarzyszona z Lig¹
Narodów. Celem jej powstania i dzia³al-
no�ci jest po³¹czenie wysi³ków trzech si³
� rz¹dów, pracodawców i pracowników
w kierunku wspólnego dzia³ania zmie-
rzaj¹cego do poprawy warunków ¿ycia
i pracy ludzi we wszystkich krajach. Dzia-
³ania Miêdzynarodowej Organizacji Pra-
cy od chwili jej powstania skoncentro-
wane s¹ m.in. na walce z bezrobociem, po-
prawie warunków pracy, zagwarantowa-
niu odpowiednich wynagrodzeñ, ochro-
nie pracowników przed zagro¿eniami
i chorobami zawodowymi oraz ochronie
pracy m³odzie¿y i kobiet.

Sekretariatem Miêdzynarodowej Orga-
nizacji Pracy jest Miêdzynarodowe Biu-
ro Pracy � instytucja zlokalizowana na
obrze¿ach Genewy, licz¹ca ponad 1900
pracowników, pochodz¹cych z ponad
110 krajów. Miêdzynarodowe Biuro Pra-
cy posiada równie¿ przedstawicielstwa
w ok. 40 krajach na wszystkich kontynen-
tach, m.in. w Polsce.

To w³a�nie tutaj, w budynku Miêdzy-
narodowego Biura Pracy (fot.), znajduje
siê jedna z wiod¹cych bibliotek na �wie-
cie, gromadz¹cych, opracowuj¹cych
i udostêpniaj¹cych zbiory z zakresu sze-
roko rozumianej problematyki pracy. S¹
to m.in. wydawnictwa zwarte, czasopisma,
raporty z dzia³alno�ci ró¿nych instytucji
i organizacji, raporty z badañ naukowych,
materia³y z konferencji i kongresów, ró¿-
nego typu dokumenty, w tym dokumen-
ty prawne, publikacje na takich nowocze-
snych no�nikach, jak dyski CD czy kase-
ty video.

Biblioteka ILO gromadzi pi�miennic-
two z ca³ego �wiata, dotycz¹ce m.in.:

� bezpieczeñstwa i higieny pracy,
w tym: warunków pracy i zagro¿eñ wy-
stêpuj¹cych w poszczególnych ga³êziach
przemys³u

� polityki rz¹dów poszczególnych
pañstw dotycz¹cych zagadnieñ pracy

� rozwoju spo³ecznego i zmian tech-
nologicznych w krajach ca³ego �wiata

� dzia³alno�ci organizacji miêdzyna-
rodowych (w tym Unii Europejskiej),
zwi¹zków zawodowych i innych instytu-
cji, zajmuj¹cych siê problemami pracy
cz³owieka

� praw cz³owieka zwi¹zanych z prac¹
� ekonomicznych, prawnych i spo-

³ecznych aspektów pracy, w tym: rynku
pracy, demografii, zatrudnienia kobiet,
m³odocianych i emigrantów, zabezpie-
czenia spo³ecznego, prawa pracy, staty-
styki, finansów

� zarz¹dzania prac¹
� medycyny pracy
� badañ naukowych w zakresie pracy.
Biblioteka gromadzi równie¿ wszelkie

dokumenty publikowane przez Miêdzy-
narodow¹ Organizacjê Pracy. Prowadzo-
ne s¹ us³ugi biblioteczne i informacyjne
dla pracowników MOP oraz dla wszyst-
kich zainteresowanych w kraju i za gra-
nic¹. Pomieszczenia Biblioteki zlokali-
zowane s¹ na czterech piêtrach budynku
i obejmuj¹ m.in. magazyny oraz prze-
stronn¹, nowocze�nie urz¹dzon¹ czytel-
niê z wolnym dostêpem do pó³ek, na któ-
rych znajduje siê ksiêgozbiór podrêczny
oraz czê�æ zbiorów. S¹ tam równie¿ sta-
nowiska komputerowe z dostêpem do In-
ternetu oraz czytniki mikrofisz. Bibliote-
ka ta prowadzi sieæ bibliotek w wybra-
nych przedstawicielstwach ILO w ok. 40
krajach.

 Biblioteka ILO w Genewie gromadzi
�wiatowe pi�miennictwo od roku 1920,
uporz¹dkowane w ramach trzydziestu
osobnych zbiorów. Oprócz zbioru doku-
mentów MOP, zgromadzono du¿y zbiór
miêdzynarodowych i krajowych przepi-
sów prawnych oraz zbiór dokumentów
statystycznych zwi¹zanych z problema-
tyk¹ pracy.

Zbiór statystyczny obejmuje doku-
menty opracowane w ostatnich 5 latach.
S¹ to dokumenty opublikowane przez
MOP oraz inne miêdzynarodowe organi-
zacje, a tak¿e dane statystyczne z po-
szczególnych krajów, publikowane w ró¿-
nych dokumentach, w tym w ksi¹¿kach
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i czasopismach. Zbiór dokumentów praw-
nych obejmuje miêdzynarodowe i krajo-
we przepisy prawne dotycz¹ce szeroko ro-
zumianych problemów pracy, w tym pe³-
ny zbiór dokumentów MOP.

Gromadzone s¹ równie¿ inne osobne
zbiory, m.in.: informacji i baz danych na
p³ytach CD, zbiór mikrofisz, mikrofilmo-
wanych czasopism, kaset video, najbar-
dziej warto�ciowych ksi¹¿ek, dokumen-
tów zwi¹zanych z histori¹ Miêdzynaro-
dowej Organizacji Pracy i Organizacji
Narodów Zjednoczonych, czasopism ro-
syjskich, statystyk zwi¹zanych z prac¹,
przedwojennych czasopism, wydawnictw
Ligi Narodów i wiele innych.

Wymienione materia³y s¹ udostêpnia-
ne na miejscu oraz wypo¿yczane w syste-
mie wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych.
Nie s¹ wypo¿yczane teksty prawnicze
oraz dzienniki ustaw, pozycje z ksiêgo-
zbioru podrêcznego i publikacje organi-
zacji miêdzynarodowych.

Oprócz gromadzenia, opracowywania
i udostêpniania ró¿norodnych zbiorów,
Biblioteka ILO prowadzi szeroko rozbu-
dowane us³ugi informacyjne, odpowiada-
j¹c na pytania zadawane przez u¿ytkow-
ników osobi�cie, listownie, w formie elek-
tronicznej, za pomoc¹ faksu lub telefonu.
Na zamówienia, w ci¹gu jednego dnia
opracowywane s¹ bibliografie tematycz-
ne. W tym celu wykorzystuje siê bazê
danych LABORDOC � automatyczny
katalog zbiorów Biblioteki, obejmuj¹cy
ponad 350 000 rekordów.

Baza LABORDOC to wiêcej ni¿ kata-
log biblioteczny, gdy¿ obejmuje ona nie
tylko opisy bibliograficzne posiadanych
dokumentów, lecz tak¿e opisy wybra-
nych artyku³ów z czasopism, pe³ne tek-
sty wybranych dokumentów itp. Zapew-
nia ona dostêp w 4 jêzykach (angielski,
francuski, niemiecki i hiszpañski) do spe-
cjalistycznych dokumentów indeksowa-
nych i klasyfikowanych w oparciu o te-
zaurus ILO. Omawiana baza obejmuje
równie¿ linki do elektronicznych doku-
mentów, w tym do artyku³ów z czasopism,
jak równie¿ linki do wyników wyszuki-
wañ na aktualnie poszukiwane tematy.

Baza danych LABORDOC jest aktu-
alizowana co tydzieñ i dostêpna bezp³at-
nie na stronie internetowej: www.ilo.org/
labordoc.

 Biblioteka ILO realizuje swoje us³ugi
informacyjne w ró¿nych formach: na miej-
scu w czytelni, jak równie¿ m.in. przez
aktualizowanie na bie¿¹co szeroko roz-
budowanego portalu internetowego. Za-
mieszcza w nim informacje o swoich zbio-
rach i us³ugach oraz o bazach danych
ILO, a tak¿e tworzy bramkê (�WorkGate�)

do internetowych �wiatowych zasobów
zwi¹zanych z problematyk¹ pracy.

Strony internetowe Biblioteki, oprócz
dostêpu do bazy danych LABORDOC,
zapewniaj¹ dostêp do wielu innych baz
danych Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy: bibliograficznych, pe³noteksto-
wych, statystycznych i prawniczych.
Bazy te zawieraj¹ krajowe i regionalne in-
formacje, o wydawnictwach ILO, o tech-
nicznej wspó³pracy Miêdzynarodowego
Biura Pracy, o zagadnieniach zwi¹zanych
z prac¹, m.in. o zarz¹dzaniu, przepisach
prawnych, statystykach, stosunkach pra-
cy, bezpieczeñstwie i higienie pracy, za-
bezpieczeniu spo³ecznym oraz o ró¿nych
problemach �wiata pracy. Bazy dotycz¹
równie¿ terminologii, szkolenia zawodo-
wego oraz rehabilitacji.

W�ród baz ILO mo¿na wymieniæ np.:
� ILODOC � katalog wydawnictw ILO

od 1965 r. oraz zbiór wybranych doku-
mentów od 1919 r. Zawiera on linki do
elektronicznych dokumentów tam, gdzie
to jest mo¿liwe. Baza dostêpna jest na stro-
nie: ilis.ilo.org/ilis/engl/ilodoc/eintilo/htm

� NATLEX � baza zawiera informacje
o prawodawstwie krajowym dotycz¹cym
pracy, zabezpieczenia spo³ecznego i te-
matyki dotycz¹cej praw cz³owieka. Za-
wiera ona równie¿ wybrane pe³ne teksty
ponad 300 dokumentów. Opracowana
jest w jêzyku angielskim, francuskim
i hiszpañskim. Baza dostêpna jest na stro-
nie: natlex.ilo.org

� LABORSTA � baza opracowywana
na podstawie wydawnictwa ILO Yearbo-
ok of Labour Statistics, obejmuj¹ca dane
statystyczne dotycz¹ce osób pracuj¹cych,
zatrudnienia, bezrobocia, p³ac i tematów
pokrewnych. Baza dostêpna jest na stro-
nie: laborsta.ilo.org

� ILOLEX � trzyjêzyczna pe³notek-
stowa baza danych, obejmuj¹ca teksty
miêdzynarodowych norm dotycz¹cych
pracy, konwencji i rekomendacji ILO (w
7 jêzykach), wykazy ratyfikacji w uk³a-
dzie wg konwencji i nazw krajów, rapor-
ty i decyzje Komitetów ILO, tekst Kon-
stytucji ILO i postanowienia konferencji
ILO. Baza zawiera ponad 75 000 pe³nych
tekstów dokumentów ILO. Baza dostêp-
na jest na stronie: ilolex.ilo.ch:1567/pu-
blic/english/50normes/infleg/iloeng/in-
dex.htm

Biblioteka ILO specjalizuje siê wiêc
w gromadzeniu dokumentów przede
wszystkim z szeroko pojêtej dziedziny
pracy, ale oczywi�cie problematyka bez-
pieczeñstwa i higieny pracy jest równie¿
reprezentowana w jej zbiorach.

Na has³o �bezpieczeñstwo i higiena
pracy� w bazie danych LABORDOC

mo¿na wyszukaæ ok. 10 000 pozycji z lat
1962 � 2002. S¹ to ksi¹¿ki, artyku³y z cza-
sopism, materia³y z konferencji, przepisy
prawne, dokumenty ILO (w tym konwen-
cje ILO), dane statystyczne itp. Dokumen-
ty te s¹ opracowane w ró¿nych jêzykach,
ale dominuje jêzyk angielski.

Oprócz informacji o w³asnych zbio-
rach z dziedziny bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy, Biblioteka ILO informuje rów-
nie¿ o innych �ród³ach pi�miennictwa
z tej dziedziny. Poprzez stronê interne-
tow¹ odsy³aj¹c¹ do innych baz danych
ILO, zapewnia dostêp do miêdzynarodo-
wej bazy danych CISDOC, zawieraj¹cej
opisy ponad 50 000 dokumentów doty-
cz¹cych m.in. zagro¿eñ fizycznych, che-
micznych, biologicznych, wypadków
przy pracy i chorób zawodowych oraz
sposobów zapobiegania im. Baza ta obej-
muje tak¿e przepisy prawne, materia³y
szkoleniowe, normy itp.

Baza danych CISDOC jest opracowy-
wana przez drug¹, obok Biblioteki ILO,
placówkê informacyjn¹ Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy � Miêdzynarodowe Cen-
trum Informacji o Bezpieczeñstwie i Higie-
nie Pracy CIS. Jest ono równie¿ zlokalizo-
wane w budynku Miêdzynarodowego
Biura Pracy i specjalizuje siê w gromadze-
niu, opracowywaniu, udostêpnianiu i roz-
powszechnianiu pi�miennictwa i infor-
macji o problematyce bezpieczeñstwa
i higieny pracy oraz dziedzinach pokrew-
nych. Centrum to opracowuje równie¿
inne bazy danych, publikuje wiele wy-
dawnictw, prowadzi dzia³alno�æ informa-
cyjn¹ oraz prace nad encyklopedi¹ ILO.

Miêdzynarodowe Centrum zorganizo-
wa³o sieæ 129 krajowych i wspó³pracuj¹-
cych Centrów CIS, zlokalizowanych w 95
krajach na wszystkich kontynentach. W Pol-
sce rolê Krajowego Centrum CIS pe³ni Cen-
tralny Instytut Ochrony Pracy � Pañstwowy
Instytut Badawczy (CIOP-PIB). Centra CIS
gromadz¹, opracowuj¹ i udostêpniaj¹ lite-
raturê z omawianej dziedziny na terenie
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danego kraju, jak równie¿ dla wszystkich
zainteresowanych [4, 5].

Chc¹c zapewniæ swym u¿ytkownikom
dostêp do �wiatowych zbiorów pi�mien-
nictwa z dziedziny bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy oraz dziedzin pokrewnych, Bi-
blioteka Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy na swej stronie internetowej zamie-
�ci³a link równie¿ do sieci Centrów CIS.

Pod has³em �bezpieczeñstwo i higie-
na pracy� na omawianej stronie interne-
towej Biblioteki ILO zapewniono dostêp
tak¿e do innej bazy danych ICSC, obej-
muj¹cej teksty miêdzynarodowych kart
bezpieczeñstwa chemicznego oraz do
bazy �Substance Abuse and Tobacco in
the Workplace Database�, która obejmu-
je informacje o problemach zwi¹zanych
z zagro¿eniami wynikaj¹cymi z u¿ywania
w miejscu pracy alkoholu, tytoniu i in-
nych u¿ywek.

Wykaz i opisy tych oraz innych baz
danych ILO znajduj¹ siê na stronie:
www.ilo.org/public/english/support/lib/
dblist.htm

Biblioteka ILO stosuje nowoczesne
formy doboru najbardziej warto�ciowych
informacji potrzebnych u¿ytkownikom.
Zamieszczona na jej stronach interneto-
wych bramka �WorkGate�, prowadzi do
�róde³ internetowych dotycz¹cych pro-
blemów zwi¹zanych z prac¹. Jest to jed-
nocze�nie wirtualna biblioteka dla pracow-
ników ILO oraz innych zainteresowanych,
umo¿liwiaj¹ca dostêp do ponad 350 por-
tali internetowych, baz danych i innych
internetowych �róde³, wybranych przez
pracowników Biblioteki i s³u¿by informa-
cyjne (pod k¹tem jako�ci i przydatno�ci
danych). U¿ytkownicy bardzo sobie ceni¹
ten typ selekcji danych, gdy¿ przy zalewie
informacji internetowych bardzo potrzeb-
ne s¹ �filtry�, które wybior¹ informacje
najnowsze i dla ³atwiejszego dostêpu zor-
ganizuj¹ je w spójn¹ i logiczn¹ strukturê.
Przy nawigowaniu w�ród wielu �róde³ in-
formacji w Internecie, u¿ytkownicy po-
trzebuj¹ takiej pomocy w celu oszczêd-
no�ci czasu i wysi³ku.

W ramach bramki �WorkGate� zapew-
niono wyszukiwanie literatury i informa-
cji na interesuj¹cy u¿ytkownika temat
przez wybór jego nazwy z za³¹czonego
wykazu tematów (symbole tematów � od
A do Z). Umo¿liwia to uzyskanie wyse-
lekcjonowanych informacji.

Oprócz Biblioteki Centralnej ILO,
wyspecjalizowane s³u¿by informacyjne
s¹ zlokalizowane równie¿ w wielu Dzia-
³ach Miêdzynarodowego Biura Pracy oraz
przedstawicielstwach ILO w oko³o 40 kra-

jach. W przedstawicielstwach tych mo¿-
na uzyskaæ m.in. ró¿norodne informacje
i wydawnictwa ILO.

Portal internetowy zarówno Miêdzy-
narodowej Organizacji Pracy, jak i samej
Biblioteki jest oceniany przez u¿ytkow-
ników bardzo wysoko. Ma on czyteln¹
i przejrzyst¹ stronê graficzn¹. Strony za-
wieraj¹ wiele, czêsto aktualizowanych
i uzupe³nianych, informacji, zarówno
o dzia³alno�ci samej Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy, Miêdzynarodowego
Biura Pracy i Biblioteki ILO, jak te¿ o naj-
nowszych wydarzeniach miêdzynarodo-
wych w tak wa¿nej dzia³alno�ci cz³owie-
ka, jak¹ jest udzia³ w procesie pracy. Stro-
ny internetowe tego portalu zawieraj¹ te¿
wiele linków do innych wa¿nych dla tej
dziedziny ¿ycia miêdzynarodowych i kra-
jowych organizacji, instytucji, stowarzy-
szeñ itp., umo¿liwiaj¹c zainteresowanym
specjalistom z ca³ego �wiata dostêp do
wybranych aktualnych informacji o postê-
pach w �wiatowym rozwoju nauki i prak-
tyki w dziedzinie pracy, w tym tak¿e
w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny
pracy.

Biblioteka ILO rozpowszechnia infor-
macje o swej dzia³alno�ci, zbiorach i us³u-
gach nie tylko przez portal internetowy,
lecz tak¿e przez zamieszczenie ich na
minidysku CD (ma³a, prostok¹tna p³yta
wielko�ci d³oni) oraz w formie filmu vi-
deo (�Work with Information � the ILO
Way�). Dysk ten oraz kaseta wideo s¹ udo-
stêpniane bezp³atnie, m.in. u¿ytkowni-
kom odwiedzaj¹cym Bibliotekê.

Kolejnym sposobem rozpowszechnia-
nia informacji o zbiorach i us³ugach in-
formacyjnych Biblioteki jest opracowa-
nie i udostêpnienie przez stronê interne-
tow¹ podrêczników i materia³ów szkole-
niowych, opracowanych dla innych bi-
bliotek i s³u¿b informacyjnych, zwi¹za-
nych z problematyk¹ pracy. Materia³y te
dotycz¹ np. zasad opracowywania opisów
dokumentów do bazy LABORDOC, te-
zaurusa ILO, technik indeksacji doku-
mentów w ILO, komputerowego systemu
Micro CDS-ISIS. Wszystkie te formy pro-
mocji mog¹ byæ ciekawym przyk³adem
do wykorzystania przez inne biblioteki,
posiadaj¹ce w³asne strony internetowe.

Bli¿sze informacje o dzia³alno�ci i zbio-
rach Biblioteki ILO mo¿na uzyskaæ na stro-
nie internetowej: http://www.ilo.org/pu-
blic/english/support/lib/ oraz w Biurze
Biblioteki i S³u¿b Informacyjnych (Bure-
au of Library and Information Services �
INFORM), tel.: +41.22.799.8675; fax:
+41.22.799.6516; e-mail: inform@ilo.org

Biblioteka Miêdzynarodowej Organi-
zacji Pracy, posiadaj¹c tak obszerne i do-
brze opracowane zbiory, jest jednym
z najwa¿niejszych �róde³ informacji do-
tycz¹cych szerokiej problematyki zwi¹-
zanej z prac¹, któr¹ interesuje siê bardzo
wielu specjalistów z ró¿nych dziedzin.
Dlatego te¿ informacje o dzia³alno�ci
i zbiorach tej biblioteki warte s¹ szero-
kiej popularyzacji w Polsce, czemu s³u-
¿yæ ma ten artyku³.

Na przyk³adzie omawianej biblioteki
mo¿na zaobserwowaæ, ¿e na �wiecie za-
czynaj¹ siê powoli zacieraæ ró¿nice po-
miêdzy tego typu bibliotek¹ a o�rodkiem
informacji. Biblioteki, dziêki kompute-
ryzacji, prowadz¹ szerok¹ dzia³alno�æ in-
formacyjn¹, za� o�rodki informacji posia-
daj¹ i udostêpniaj¹ czêsto poka�ne zbio-
ry pi�miennictwa. Rozwój spo³eczeñstw
informacyjnych opiera siê w du¿ym stop-
niu na gromadzeniu i miêdzynarodowej
wymianie informacji, dlatego du¿e i prê¿-
ne biblioteki miêdzynarodowych organi-
zacji staj¹ siê wa¿nymi placówkami wspo-
magaj¹cymi ten rozwój.

Dziêki �wiatowemu rozwojowi nauki
i praktyki w dziedzinie bezpieczeñstwa
i higieny pracy powsta³o ju¿ wiele miê-
dzynarodowych i krajowych �róde³ infor-
macji o tej tematyce. Jednak¿e osoby za-
interesowane t¹ dziedzin¹ musz¹ pamiê-
taæ, ¿e ze wzglêdu na jej wielotematycz-
no�æ i z³o¿ono�æ, warto poszukiwaæ  pi-
�miennictwa nie tylko w bibliotekach
i o�rodkach informacji, zajmuj¹cych siê
bhp, ale równie¿ w ró¿norodnych �ró-
d³ach, zwi¹zanych z wieloma innymi dzie-
dzinami ¿ycia.
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