Newsletter
Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety
Zawackiej w Toruniu
Numer 5 (wrzesień) 2020
Szanowni Państwo,
przed nami wyjątkowy rok szkolny. Dokładamy starań, aby zapewnić Państwu możliwie
najwyższy poziom usług, przestrzegając przy tym obowiązujących reguł sanitarnych i dbając o
wspólne bezpieczeństwo.
Od 2 września wznowiliśmy pracę Czytelni i Informatorium - są one czynne od poniedziałku do
piątku w godzinach 10.00-19.00. Godziny pracy Wypożyczalni również zostają wydłużone do
godziny 19.00. W soboty Biblioteka będzie nieczynna.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z usług Biblioteki Pedagogicznej w
Toruniu w czasie pandemii. Zasady korzystania z usług Biblioteki Pedagogicznej w
Toruniu w czasie pandemii.
W najnowszym numerze newslettera polecamy Państwa uwadze propozycje usług online
Biblioteki, ciekawe filmy edukacyjne przygotowane przez naszych pracowników, kierunki
polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021, a także zbliżający się cykl warsztatów
poświęcony czytaniu ze zrozumieniem i kreatywnemu pisaniu. Prezentujemy również
przejrzystą instrukcję zamawiania książek online z domu w 4 prostych krokach.
Tradycyjnie oferujemy nowe zestawienia bibliograficzne, tym razem dotyczące wdrażania
podstawy programowej, nauczania na odległość i edukacji dorosłych.
Serdecznie zapraszamy do lektury newslettera i częstego korzystania z naszych zbiorów.

Nowe kierunki rozwoju polityki oświatowej
3 lipca 2020 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

Czytanie ze zrozumieniem i kreatywne pisanie – warsztaty
Warsztaty adresowane są do uczniów szkół podstawowych klas 6-8, które skutecznie pomogą
przygotować się do testu ósmoklasisty. Zajęcia poprowadzi prof. UMK, dr hab. Maciej
Wróblewski. Szczegółowe informacje na temat warsztatów Czytanie ze zrozumieniem i
kreatywne pisanie.

Usługi online
W roku szkolnym 2020/2021 nasza biblioteka oferuje atrakcyjne usługi zdalne. Szczegółowe
informacje na temat usług online.

Filmy edukacyjne
Filmy edukacyjne z udziałem pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Wykaz filmów
edukacyjnych.

Matura 2021
Nowe materiały dla uczniów i nauczycieli na stronie Biblioteki w Serwisie informacyjnym. Serwis
Matura 2021.

Zamów książkę z domu w 4 krokach
Instrukcja jak zapisać się do naszej Biblioteki online i zamawiać książki z domu. Instrukcja
Zamów książkę z domu w 4 krokach.

Nowości
Najnowsze pozycje zakupione do księgozbioru naszej Biblioteki.

Książka miesiąca od IBUK Libra
Auta dla nas, auta dla mas autorstwa Piotra Ambroziewicza.

Quizy online
Interaktywne quizy z zakresu literatury, historii, nauki, kultury i sztuki opracowane przez
pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Wykaz interaktywnych quizów.

Nowe zestawienia bibliograficzne
Wykazy literatury obejmują w wyborze książki oraz artykuły z czasopism dostępnych w naszej
Bibliotece.
Nauczanie na odległość (PDF 152 KB).
Edukacja dorosłych (PDF 146 KB).
Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach z zakresu edukacji przyrodniczej i
matematycznej (PDF 133 KB).
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