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Szanowni Państwo, 

w czasie, kiedy tradycyjne wypożyczanie i korzystanie z naszych zbiorów stało się niemożliwe, 

zachęcamy do korzystania z czytelni online IBUK LIbra. W ramach, której udostępniamy 

zasób ponad dwóch tysięcy e-booków, z których możecie Państwo korzystać bez wychodzenia 

z domu. Miło jest nam poinformować, że 17 kwietnia nasza Biblioteka wykupiła dostęp do 

kolejnych 34 publikacji. 

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: mowy 

nienawiści, mózgu, nauczania wyprzedzającego, lekcji odwróconej, cyberprzemocy, agresji 

dzieci i młodzieży, logopedii i terapii logopedycznej.  

Mogą Państwo także pisać do nas w kwestii sporządzenia kolejnych zestawień na adres: 

biblioteka@bptorun.edu.pl 

W celu umilenia Państwu tego trudnego czasu kwarantanny przygotowaliśmy interaktywne 

quizy. Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu znajomości literatury, jak również 

znanych polskich postaci.  

Zostań w domu i czytaj e-booki online w IBUKU Librze  

17 kwietnia 2020 r. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu dokupiła 34 nowe tytuły do Platformy 

IBUK Libra. Zobacz listę zakupionych publikacji.  

Publikacje dostępne online 

Wykazy literatury obejmują książki, fragmenty z prac zbiorowych, pełnotekstowe artykuły z 

czasopism naukowych i popularnonaukowych. 

Cyberbullying, cyberprzemoc, grooming, sexting (PDF 521 KB). 

Doradztwo zawodowe (PDF 116 KB). 

Kwiecień Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu (PDF 414 KB). 

Logopedia. Terapia logopedyczna (PDF 522 KB). 

Nauczanie wyprzedzające, lekcja odwrócona (PDF 328 KB). 

Darmowa publikacja dla nauczycieli 

Zachęcamy do pobrania publikacji (ebook) przygotowanej przez zespół naukowców pod 

redakcją profesora Jacka Pyżalskiego, zatytułowanej Edukacja w czasach pandemii wirusa 

http://www.bptorun.edu.pl/515/ibuk-libra-nowe-pozycje
http://www.bptorun.edu.pl/art/files/316
http://www.bptorun.edu.pl/art/files/316
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/bibliografie/Doradztwo_linki.pdf
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/bibliografie/Doradztwo_linki.pdf
http://www.bptorun.edu.pl/art/files/368
http://www.bptorun.edu.pl/art/files/317
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/bibliografie/Nauczanie_wyprzedzajace_linki.pdf
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/bibliografie/Nauczanie_wyprzedzajace_linki.pdf


COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Pobierz darmowego 

ebooka. 

Nowe zestawienia bibliograficzne 

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

Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu. 

Agresja dzieci i młodzieży (PDF 490 KB). 

Doradztwo zawodowe (PDF 132 KB). 

Dziecko z FASD (PDF 302 KB). 

Hospitacja diagnozująca (PDF 113 KB). 

Mowa nienawiści (PDF 288 KB). 

Mózg. Neuropsychologia (PDF 167 KB). 

Nauczanie wyprzedzające, lekcja odwrócona (PDF 270 KB). 

Stereotyp społeczny (PDF 331 KB). 

Interaktywne quizy 

Co wiesz na temat słynnego polskiego chirurga? Czy znasz bohaterów książek dla dzieci i 

młodzieży? A jak dobrze znasz lektury szkolne? Zapraszamy do zabawy. 

Ludwik Rydygier – rozwiąż interaktywny quiz 

Lektury szkolne – rozwiąż interaktywny quiz 

Czy znasz bohaterów książek dla dzieci i młodzieży? – rozwiąż interaktywny quiz 

www.bptorun.edu.pl 
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https://zdalnie.edu-akcja.pl/?fbclid=IwAR2ICuGe5jlPkLsm-0pT5NBda12hyflOBAmK6j6zhfPdC-obA_kFipWQK1E
https://zdalnie.edu-akcja.pl/?fbclid=IwAR2ICuGe5jlPkLsm-0pT5NBda12hyflOBAmK6j6zhfPdC-obA_kFipWQK1E
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/bibliografie/Agresja_dzieci20.pdf
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/bibliografie/Doradztwo_zawodowe2020.pdf
http://www.bptorun.edu.pl/art/files/236
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/bibliografie/Hospitacja2020.pdf
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/bibliografie/Mowa_nienawisci20.pdf
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/bibliografie/Mozg20.pdf
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/bibliografie/Nauczanie_wyprzedzajace20.pdf
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/bibliografie/Stereotyp19.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMRZjTlaIDLDqBLOUNOmrhNMkhKml8oBTSUAJxBIYKv0xMoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc18J1pnZYhQixxv_UrPOm516_WRqFkUluV-_ju74ogJ4CvDw/viewform
https://www.quizme.pl/q/palimpsest/czy-znasz-ksiazki-dla-dzieci
http://www.bptorun.edu.pl/
http://www.bptorun.edu.pl/
https://www.facebook.com/bp.torun/

