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Szanowni Państwo,
nasza Biblioteka od 8 maja 2020 r. wznowiła działalność Wypożyczalni. Jest ona czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 17.00, w sobotę nieczynna.
W trosce o nasze wspólne zdrowie opracowaliśmy zasady korzystania z tej agendy. Bardzo
prosimy o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na
odpowiednie drogi komunikacji oraz na obowiązek posiadania maseczki i rękawiczek. Panująca
epidemia COVID-19 zmusza nas do wdrożenia pewnych ograniczeń. Zasady korzystania z
usług Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w czasie pandemii (PDF 193 KB).
18 maja 2020 r. przypada 100. rocznica urodzin świętego Jan Pawła II, patrona naszego
regionu. Z tej okazji przygotowaliśmy zestawienia bibliograficzne zawierające literaturę
dotyczącą życia i nauczania Jana Pawła II oraz interaktywny quiz, dzięki któremu możecie
Państwo sprawdzić swoją wiedzę o Papieżu Polaku.
Opracowaliśmy również nowe zestawienia bibliograficzne pełnotekstowych publikacji
dostępnych online oraz książek i artykułów znajdujących się w zasobach Biblioteki
Pedagogicznej w Toruniu. Przygotowaliśmy wykazy literatury dotyczące między innymi: pracy
doradcy metodycznego, niepowodzeń szkolnych oraz zastosowania TIK w nauczaniu historii.

Jan Paweł II 100. rocznica urodzin patrona województwa kujawskopomorskiego.
Zapraszamy do wypożyczania literatury na temat życia i nauczania Jana Pawła II, a także
tekstów jego przemówień, encyklik, homilii, wierszy i dramatów. Zachęcamy także do
sprawdzenia swojej wiedzy o Papieżu Polaku podczas rozwiązywaniu quizu. Wykazy literatury
na temat życia i nauczania Jana Pawła II oraz interaktywny quiz.

„Autor wieczorową porą” spotkanie online z Robertem Małeckim
27 kwietnia 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Autor wieczorową porą”,
zainicjowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach akcji
#NieZostawiamCzytelnika. Wydarzenie współorganizowane było przez Bibliotekę Pedagogiczną
w Toruniu. Zobacz zapis ze spotkania z Robertem Małeckim.

Książka miesiąca od IBUK Libra
Inżynierowie Niepodległej autorstwa Andrzeja Goworskiego, Marty Panas-Goworskiej.

Nowe zestawienia bibliograficzne
Wykazy literatury obejmują w wyborze książki oraz artykuły z czasopism dostępnych w
Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu.

Niepowodzenia szkolne (PDF 353 KB).
Zastosowanie TIK w nauczaniu historii (PDF 290 KB).
Lęk, strach, niepokój (PDF 360 KB).
Praca doradcy metodycznego (PDF 124 KB).

Metodologia badań pedagogicznych publikacje dostępne online
Wykaz literatury obejmuje pełnotekstowe artykuły z czasopism naukowych i popularnonaukowych.
Wykaz publikacji dostępnych online na temat metodologii badań pedagogicznych (PDF 304 KB).

Nowości
Na rynku wydawniczym ukazują się nowe publikacje oto niektóre z nich. Wykaz nowych książek
dostępnych na rynku wydawniczym.

Interaktywne quizy
Co wiesz na temat powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski? Czy znasz książki dla dzieci z
motywem szkoły? Zapraszamy do zabawy.
100. rocznica powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski – rozwiąż interaktywny quiz.
Wybierz się do szkoły razem z bohaterami literatury dziecięcej – rozwiąż interaktywny quiz.
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