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Szanowni Państwo, 

zapraszamy do korzystania z usług zdalnych oferowanych przez naszą Bibliotekę 

oraz kontaktu z nami drogą telefoniczną lub mailową. Obecnie można zdalnie uzyskać pomoc  

w wyszukiwaniu literatury, zamówić bezpłatnie skan artykułu bądź spisu treści interesującej 

publikacji, zapisać się do Biblioteki i następnie zamawiać książki bez konieczności wizyty  

w Bibliotece (dotychczas było to niemożliwe); w czasie pierwszej fizycznej wizyty w Bibliotece 

wystarczy poświadczyć wprowadzone zdalnie informacje odpowiednimi dokumentami i odebrać 

zamówione książki (w ten sposób skracamy czas pobytu w Bibliotece). Szczegółowe informacje 

na temat usług zdalnych Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. 

Wypożyczalnia w naszej Bibliotece jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 

10.00 - 17.00, w sobotę 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 (PDF 193 KB). 

7 czerwca Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Data ta upamiętnia rocznicę papieskich pielgrzymek na Kujawy i Pomorze. Nasz region gościł 

Ojca Świętego dwukrotnie: 6 i 7 czerwca 1991 roku we Włocławku oraz 7 czerwca 1999 roku w 

Bydgoszczy i Toruniu. Szczegółowe informacje na temat Święta Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

Interaktywny quiz 

Sprawdź co wiesz na temat województwa kujawsko-pomorskiego. Zapraszamy do zabawy. 

Rozwiąż quiz. 

Biblioteka na Dzień Dziecka 

Prezentujemy wybraną literaturę dziecięcą i młodzieżową pochodzącą z naszych zbiorów oraz 

zabawy edukacyjne dostępne online. Multimedialna prezentacja 1 czerwca Dzień Dziecka. 

Publikacje dostępne online  

Wykazy literatury obejmują książki, pełnotekstowe artykuły z czasopism naukowych i 

popularnonaukowych oraz scenariusze zajęć i programy nauczania. 

Przyroda metody nauczania, scenariusze zajęć, programy nauczania (PDF 559 KB). 

Wychowanie komunikacyjne (PDF 471 KB). 

http://www.bptorun.edu.pl/539/ulatwienia-w-dostepie-do-uslug
http://www.bptorun.edu.pl/539/ulatwienia-w-dostepie-do-uslug
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/Zasady_.pdf
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/Zasady_.pdf
http://www.bptorun.edu.pl/542/swieto-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego
http://www.bptorun.edu.pl/542/swieto-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegZH0RZ-aNbnetyoAqTFrfv_ursInyEGk8s92tedQ8pZf5Gg/viewform
https://view.genial.ly/5eb2737ae4d83e0d37f2e637/presentation-dzien-dziecka-biblioteka-pedagogiczna-w-toruniu
http://www.bptorun.edu.pl/art/files/320
http://www.bptorun.edu.pl/art/files/322


Dziecko "podwójnie wyjątkowe" (PDF 491 KB). 

„Autor wieczorową porą” spotkanie online z Martą Matyszczak 

5 maja 2020 r. odbyło się kolejne 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 online z Martą Matyszczak. 
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http://www.bptorun.edu.pl/art/files/314
https://www.youtube.com/watch?v=lYdL5BtWy-w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lYdL5BtWy-w&feature=youtu.be
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