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INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE
Wydawnictwa GUS — czerwiec 2018 r.
Jubileuszowy rok Głównego Urzędu Statystycznego przynosi okolicznościowe
pozycje wydawnicze: Statystycy polscy, Główny Urząd Statystyczny. 100 lat
na fotografiach 1918—2018, 100 lat Polski w liczbach 1918—2018 oraz
Atlas statystyczny Polski i serię atlasów statystycznych województw.

Z okazji setnej rocznicy powstania GUS ukazało
się drugie wydanie publikacji Statystycy polscy.
Opracowanie przedstawia życiorysy i osiągnięcia
ponad stu wybitnych postaci, które wpisały się na
trwałe w historię polskiej statystyki. W porównaniu
do pierwszego wydania, opublikowanego w 2012 r.,
w którym obchodzono stulecie Polskiego Towarzystwa Statystycznego, zostało ono zaktualizowane
i uzupełnione o 19 biogramów osób zmarłych od
tego czasu oraz współpracowników prof. Jerzego
(Spławy) Neymana.
Opracowanie ma na celu utrwalenie pamięci
o osobach, które przyczyniły się do organizacji,
rozwoju i popularyzacji statystyki w Polsce oraz na
arenie międzynarodowej. Prezentacja sylwetek wybitnych naukowców i dydaktyków, twórców teorii i metod badawczych jest wyrazem uznania dla ich pracy.
Wydawnictwo wzbogaca wiedzę o historii polskiej statystyki i zapewne będzie
nieocenionym źródłem informacji dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Publikacja ukazała się w języku polskim; jest dostępna także na stronie internetowej GUS.

J. Gustyn
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Jubileusz stulecia GUS stanowi
okazję do wspomnień związanych
z historią Urzędu. Stał się on również
inspiracją do wydania albumu pt.
Główny Urząd Statystyczny. 100 lat
na fotografiach.
Publikacja przybliża dzieje GUS
dość niekonwencjonalnie, ponieważ
wybrane fakty z życia Urzędu przedstawiono na fotografiach. Historia
GUS, przebiegająca pod znakiem
istotnych zmian w organizacji i sposobie funkcjonowania tej instytucji, lecz z zachowaniem trwałości celów i zasad,
została opowiedziana według haseł odpowiadających kolejnym literom alfabetu.
Uzupełnieniem są krótkie biogramy kolejnych prezesów Urzędu.
Album, przywołujący wspomnienia o wydarzeniach i ludziach, którzy tworzyli
stuletnią tradycję polskiej statystyki publicznej, pozwala czytelnikom poznać
GUS jako miejsce z duszą.
Publikację wydano w wersji polsko-angielskiej; jest ona dostępna także na
stronie internetowej Urzędu.

Stulecie istnienia GUS zbiega się
z setną rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości. Z tej okazji
przygotowano publikację pt. 100 lat
Polski w liczbach. 1918—2018, ukazującą historię naszego kraju przez
pryzmat danych statystycznych. Dla
GUS sto lat istnienia oznacza niezmienną dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego, stały
rozwój metodologii, korzystanie z dostępnych technologii oraz podejmowanie nowych badań w celu uchwycenia zmian cywilizacyjnych i aktualnych
problemów kraju.
100 lat Polski… przedstawia wybrane zjawiska i procesy charakterystyczne
dla dziejów kraju, pokazuje zmiany ustrojowe i społeczno-gospodarcze, a także
przybliża historię Urzędu i rozwój statystyki. Dane liczbowe uzupełniono o podstawowe informacje historyczne, ułatwiające ich interpretację.
Wydawnictwo jest skierowane do osób zainteresowanych historią kraju,
w szczególności rozwojem społecznym i gospodarczym. Ma na celu ukazanie
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użyteczności statystyki i zachęcenie czytelników do sięgnięcia do jej bogatych
zasobów.
Publikację wydano po polsku; jest ona dostępna także na stronie internetowej
Urzędu.

Atlas statystyczny Polski to opracowanie obrazujące za pomocą metod
kartograficznych rozwój kraju w powiązaniu z uwarunkowaniami regionalnymi
i lokalnymi. Przedstawia zagadnienia
związane z kapitałem ludzkim, jakością
życia, gospodarką i środowiskiem
w układzie województw, powiatów
i gmin, a także krajów i regionów Unii
Europejskiej oraz państw świata. Na
mapach statystycznych wykorzystano
głównie kartogramy i kartodiagramy.
Uzupełnieniem są mapy administracyjne i polityczne Polski i Europy, a także
mapy prezentujące podziały statystyczne i funkcjonalne stosowane w statystyce
publicznej. Graficzna forma prezentacji danych — w postaci map i wykresów —
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom odbiorców. Pozwala na szybką i efektywną
percepcję informacji statystycznych i przedstawionych za ich pomocą relacji
przestrzennych zjawisk.
Dane dotyczą roku 2016 lub ostatniego dostępnego. W celu zilustrowania
zmian w czasie niektóre zagadnienia przedstawiono w retrospekcji sięgającej
przeważnie 2000 r. (w przypadku demografii — 1950 r.) oraz w prognozie do
2040 r. Źródłem danych są zasoby informacyjne statystyki publicznej; dla porównań międzynarodowych wykorzystano bazy: Komisji Europejskiej (w tym
Eurostatu), OECD, Banku Światowego i ONZ. Do opracowania podkładów kartograficznych wykorzystano geograficzne bazy danych: Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Eurostatu, EuroGeographics AISBL oraz Natural Earth.
Atlas statystyczny Polski jest spójny tematycznie i graficznie z 16 atlasami
statystycznymi województw. Ich wydanie to pierwsze takie przedsięwzięcie
w historii polskiej statystyki; uczestniczyli w nim zarówno pracownicy GUS, jak
i 16 wojewódzkich urzędów statystycznych. Dzięki tego typu publikacjom statystyka publiczna, oprócz wypełniania innych statutowych obowiązków, udostępnia cenne i przyjazne w odbiorze informacje na temat zjawisk społeczno-gospodarczych.
Atlasy wydano w wersji polsko-angielskiej; są one dostępne także na stronie
internetowej Urzędu.

J. Gustyn
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W czerwcu br. ukazały się także:
Atlas statystyczny województwa małopolskiego,
Atlas statystyczny województwa podkarpackiego,
Atlas statystyczny województwa wielkopolskiego,
Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2018 roku,
„Biuletyn Statystyczny” nr 5/2018,
Budownictwo mieszkaniowe I kwartał 2018 roku,
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — kwiecień
2018 r.,
Energia 2018 (folder),
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2018 r.,
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw nr 1/2018,
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000—2018 —
czerwiec 2018,
Miasta w liczbach 2016,
Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2018 roku,
Popyt na pracę w 2017 roku,
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2018 r.,
Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2013—2017,
Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014—
—2016,
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale
2018 r.,
Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2012—2016,
„Wiadomości Statystyczne” nr 6/2018 (685).
Oprac. Justyna Gustyn

