PL ISSN 0043-518X
e-ISSN 2543-8476

Rok LXIII
10 (689) 2018, 78—79

Wydawnictwa GUS — wrzesień 2018 r.
Z wrześniowej oferty wydawniczej warto zwrócić uwagę na publikację Przemysły kultury i kreatywne w latach 2014—2016 oraz folder Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018.
Pierwsze opracowanie to nowość w ofercie wydawniczej statystyki publicznej. Prezentuje podstawowe
dane i wskaźniki charakteryzujące funkcjonowanie
przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych w Polsce w latach 2014—2016. Stanowi zwieńczenie projektu metodologicznego Ekonomiczne aspekty kultury
prowadzonego przez Ośrodek Statystyki Kultury Urzędu Statystycznego w Krakowie.
Publikacja składa się z dwóch rozdziałów. W pierwszym przedstawiono szerszy kontekst badawczy, ze
szczególnym uwzględnieniem sposobów definiowania
kultury, stanowiących tło dla przyjętej koncepcji. Omówiono także przemysły
kultury i kreatywne, zaczynając od ich genezy, poprzez definicje, aż po modele
kategoryzacji wykorzystywane przez ekspertów i badaczy.
Drugi rozdział zawiera wyniki działalności przedsiębiorstw zaliczanych do
przemysłów kultury i kreatywnych w latach 2014—2016. Przedstawiono dane
dotyczące zarówno liczby podmiotów, liczby pracujących, przeciętnego zatrudnienia, wysokości wynagrodzeń oraz wyników finansowych, jak i eksportu oraz
importu dóbr i usług kulturalnych i kreatywnych.
Planuje się, że opracowanie będzie ukazywać się cyklicznie, co pięć lat.
Publikacja została wydana w wersji polsko-angielskiej; jest dostępna także na
stronie internetowej GUS.
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Druga pozycja wydawnicza to syntetyczne opracowanie cykliczne (ukazuje się co dwa lata) zawierające
zestaw danych, które obrazują najważniejsze aspekty
sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce
w latach 2011—2017.
Dane zaczerpnięto z reprezentacyjnego Badania
Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), rejestrów
bezrobotnych prowadzonych w urzędach pracy, a także z badania struktury wynagrodzeń według zawodów
oraz warunków pracy. Opracowanie wzbogacono tablicami i wykresami. Komentarz zwięźle opisuje ważniejsze zjawiska i procesy składające się na zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce, z uwzględnieniem
m.in. wieku, wykształcenia i statusu zatrudnienia.
Folder wydano po polsku; jest dostępny również na stronie internetowej Urzędu.




















We wrześniu br. roku ukazały się ponadto:
Bezrobocie rejestrowane. I—II kwartał 2018 roku,
„Biuletyn Statystyczny” nr 8/2018,
Budownictwo mieszkaniowe. I—II kwartał 2018 roku,
Budżety gospodarstw domowych w 2017 r.,
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — lipiec
2018 r.,
Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu
Statystycznego,
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2018 r.,
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 2/2018,
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000—2018 —
wrzesień 2018,
Kultura w 2017 r.,
Nakłady i wyniki przemysłu w I—II kwartale 2018 roku,
Poczta i telekomunikacja — wyniki działalności w 2017 r.,
Podręcznik Frascati 2015 (tłumaczenie Frascati Manual 2015, opublikowanego przez OECD),
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2018 r.,
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2017 r.,
Transport — wyniki działalności w 2017 roku,
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu
2018 r.,
„Wiadomości Statystyczne” nr 9/2018 (688).
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