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Szanowni Państwo, 

zapraszamy do lektury kolejnego numeru newslettera. Kontynuujemy wspieranie Państwa w 
trakcie pandemii. Proponujemy wydarzenia i usługi online, które mogą być pomocne w pracy 
zawodowej, a także usprawnić korzystanie ze zbiorów naszej placówki. 

Zachęcamy do udziału w seminarium online zatytułowanym W zawieszeniu: dom, praca, 
nauka w czasie pandemii, które odbędzie się już 18 listopada. Podczas seminarium zostaną 
zaprezentowane wykłady dotyczące interesujących i aktualnych zagadnień – 
cyberbezpieczeństwa w kontekście pracy zdalnej, funkcjonowania szkoły w dobie pandemii  
i wywołanej przez nią nauki zdalnej/hybrydowej, a także konsekwencji izolacji społecznej. 

Polecamy także nowe pozycje w księgozbiorze, jak również publikacje dostępne w wirtualnej 
czytelni IBUK Libra, w tym książkę miesiąca Wybrałem Pol(s)kę. Imigranci w PRL autorstwa 
Przemysława Semczuka. Oferujemy obszerne zestawienia bibliograficzne na aktualne  
i istotne tematy (m.in. dysortografia, ocena pracy nauczyciela, matematyka w przedszkolu, 
kompetencje kluczowe) oraz wykazy książek i artykułów dostępnych online na temat 
nauczania na odległość i lęku. 

Mamy nadzieję, że miłą rozrywką będzie dla Państwa rozwiązanie przygotowanego przez nas 
interaktywnego quizu na temat czarów i tajemnic. 

Zapraszamy do lektury! 

W zawieszeniu: dom, praca, nauka w czasie pandemii - 

seminarium online  

18 listopada (środa) 2020 r. w godzinach 14.00-16.40 zapraszamy nauczycieli wszystkich typów 

szkół na seminarium online. 

W zawieszeniu: dom, praca, nauka w czasie pandemii - seminarium online. 

W zawieszeniu: dom, praca, nauka w czasie pandemii - wybór 

literatury 
Wykazy literatury na temat psychologicznych aspektów towarzyszącej nam sytuacji 

pandemicznej. Publikacje pochodzą z naszych zbiorów i towarzyszyły organizowanemu przez 

Bibliotekę seminarium W zawieszeniu: dom, praca, nauka w czasie pandemii. 

W zawieszeniu: dom, praca, nauka w czasie pandemii. Cz. 1 – wykaz literatury (PDF 11,3 MB). 

http://www.bptorun.edu.pl/694/w-zawieszeniu-dom-praca-nauka-w-czasie-pandemii-seminarium-online
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/Canva/Seminarium1.pdf


Publikacje dostępne online 

Wykazy literatury obejmują książki, pełnotekstowe artykuły z czasopism naukowych  

i popularnonaukowych  

Nauczanie na odległość (PDF 271 KB). 

Lęk (PDF 267 KB). 

Motywacja ucznia  do nauki (PDF 479 KB). 

Książka miesiąca od IBUK Libra - listopad  

Wybrałem Pol(s)kę. Imigranci w PRL Przemysław Semczuk 

Nowe zestawienia bibliograficzne 

Wykazy literatury obejmują w wyborze książki oraz artykuły z czasopism dostępnych w naszej 

Bibliotece. 

Dysortografia (PDF 137 KB).  

Ocena pracy nauczyciela (PDF 122 KB).  

Matematyka w przedszkolu (PDF 153 KB). 

Kompetencje dzieci młodszych (PDF 123 KB). 

Kompetencje kluczowe (PDF 303 KB). 

Nowości 
Najnowsze pozycje zakupione do księgozbioru naszej Biblioteki. 

Będąc w domu czytaj e-booki 

W serwisie IBUK Libra oferujemy możliwość korzystania z 2345 pozycji, które można czytać 

online. Jak korzystać z IBUK Libra - instrukcja. 

Quizy online 

Literatura dla dzieci i młodzieży. Cz. 1. 

www.bptorun.edu.pl 

Facebook - oficjalny profil Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu 
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