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Szanowni Państwo,
 
zapraszamy do lektury naszego newslettera. W grudniowym numerze szczególnie zachęcamy
do korzystania z oferowanych przez Bibliotekę usług online (m.in. zdalna rejestracja,
zamawianie książek z domu, pomoc w wyszukiwaniu potrzebnej literatury, a także
bezpłatne wykonywanie i przesyłanie skanów artykułów z czasopism oraz fragmentów
książek). 

Zachęcamy również do zapoznania się z przekrojowym sprawozdaniem z zorganizowanego
przez nas seminarium pt. W zawieszeniu: dom, praca, nauka w czasie pandemii. Sprawozdanie
przybliża poruszone w trakcie seminarium zagadnienia cyberbezpieczeństwa w kontekście
pracy zdalnej, funkcjonowania szkoły w dobie pandemii i wywołanej przez nią nauki
zdalnej/hybrydowej, a także długofalowych konsekwencji wprowadzonej izolacji społecznej.
W nawiązaniu do seminarium przygotowaliśmy także wykazy aktualnej literatury na temat
psychologicznych aspektów pandemii oraz stresu i lęku.

Polecamy także nowe pozycje w naszym księgozbiorze, jak również publikacje dostępne w
wirtualnej czytelni IBUK Libra, w tym książkę miesiąca Likwidatorzy Czarnobyla autorstwa
Pawła Sekuły.
 
Mamy nadzieję, że miłą rozrywką będzie dla Państwa rozwiązanie przygotowanego przez nas
interaktywnego quizu na temat czarów i tajemnic w literaturze dla dzieci i młodzieży.
 
Wszystkim naszym Czytelnikom i Sympatykom życzymy spokojnych, zdrowych Świąt Bożego
Narodzenia! Polecamy jednocześnie Państwa uwadze przygotowane przez nas propozycje
interesujących książek na wolną chwilę w święta.
 
Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów – przestrzegamy wszystkich obowiązujących
reguł sanitarnych.
 

http://www.bptorun.edu.pl/702/zapraszamy-do-korzystania-z-naszej-biblioteki
http://www.bptorun.edu.pl/702/zapraszamy-do-korzystania-z-naszej-biblioteki
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Seminarium swoją tematyką nawiązało

do jednego z podstawowych kierunków

realizacji polityki oświatowej państwa, 

który brzmi: 

wykorzystanie w procesach

edukacyjnych narzędzi i zasobów

cyfrowych oraz metod kształcenia 

na odległość. Bezpieczne i efektywne

korzystanie z technologii cyfrowych.

>> więcej

W zawieszeniu: dom, praca,
nauka w czasie pandemii  

- sprawozdanie z seminarium
online dla nauczycieli

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 

- wybór literatury

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

Cz. 2 >> więcej

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

Stres >> więcej

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

Lęk >> więcej

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

Cz. 1 >> więcej

http://www.bptorun.edu.pl/706/w-zawieszeniu-dom-praca-nauka-w-czasie-pandemii-sprawozdanie-z-seminarium-online-dla
http://www.bptorun.edu.pl/706/w-zawieszeniu-dom-praca-nauka-w-czasie-pandemii-sprawozdanie-z-seminarium-online-dla
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http://www.bptorun.edu.pl/706/w-zawieszeniu-dom-praca-nauka-w-czasie-pandemii-sprawozdanie-z-seminarium-online-dla
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/Canva/Seminarium2(1).pdf
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/Canva/Seminarium2(1).pdf
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/Canva/Stres(2).pdf
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/Canva/Stres(2).pdf
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http://www.bptorun.edu.pl/701/lek-wybor-literatury
http://www.bptorun.edu.pl/701/lek-wybor-literatury
http://www.bptorun.edu.pl/701/lek-wybor-literatury
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/Canva/Seminarium1.pdf
http://www.bptorun.edu.pl/upload/file/Canva/Seminarium1.pdf
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Najnowsze pozycje zakupione 

do księgozbioru naszej Biblioteki  

>> więcej

Nowości

Na chwilę odpoczynku w zbliżające się

święta Bożego Narodzenia 

proponujemy kilka wybranych tytułów

z naszego księgozbioru

>> więcej

Książki na wolną chwilę 
w święta 

Najczęściej czytane książki 

w IBUK Libra 

>> więcej

Top 5 

https://www.canva.com/design/DAEBj_upMw8/ekn0WVSspupPFjEC5htIpg/view?utm_content=DAEBj_upMw8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEBj_upMw8/ekn0WVSspupPFjEC5htIpg/view?utm_content=DAEBj_upMw8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEBj_upMw8/ekn0WVSspupPFjEC5htIpg/view?utm_content=DAEBj_upMw8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEBj_upMw8/ekn0WVSspupPFjEC5htIpg/view?utm_content=DAEBj_upMw8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEBj_upMw8/ekn0WVSspupPFjEC5htIpg/view?utm_content=DAEBj_upMw8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
http://www.bptorun.edu.pl/upload/image/Canva/Ksiazki_na_swieta.pdf
http://www.bptorun.edu.pl/upload/image/Canva/Ksiazki_na_swieta.pdf
http://www.bptorun.edu.pl/upload/image/Canva/Ksiazki_na_swieta.pdf
http://www.bptorun.edu.pl/upload/image/Canva/Ksiazki_na_swieta.pdf
http://www.bptorun.edu.pl/707/top-5-najczesciej-czytane-ksiazki-w-ibuk-libra
http://www.bptorun.edu.pl/707/top-5-najczesciej-czytane-ksiazki-w-ibuk-libra
http://www.bptorun.edu.pl/707/top-5-najczesciej-czytane-ksiazki-w-ibuk-libra
http://www.bptorun.edu.pl/707/top-5-najczesciej-czytane-ksiazki-w-ibuk-libra
http://www.bptorun.edu.pl/707/top-5-najczesciej-czytane-ksiazki-w-ibuk-libra


Likwidatorzy Czarnobyla
autorstwa Pawła Sekuły 

>> więcej

Książka miesiąca 
od IBUK Libra - grudzień

Literatura dla dzieci 
i młodzieży. Cz. 2. 

>> rozwiąż quiz

Epidemie 
>> rozwiąż quiz

Quizy online

Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ 

na adres biblioteka@bptorun.edu.pl

https://www.facebook.com/bp.torun/
http://www.bptorun.edu.pl/
http://www.bptorun.edu.pl/
https://libra.ibuk.pl/book/203613
https://libra.ibuk.pl/book/203613
https://libra.ibuk.pl/book/203613
https://libra.ibuk.pl/book/203613
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRTHncfyurBObPElWhlvKebEbXSib3m7iHs3iF_Z1OIB0-LQ/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF4mkTRcEGQ2ryLRkm22Rga7r_ws1NLXw4lM9f7VNQQ88TIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF4mkTRcEGQ2ryLRkm22Rga7r_ws1NLXw4lM9f7VNQQ88TIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF4mkTRcEGQ2ryLRkm22Rga7r_ws1NLXw4lM9f7VNQQ88TIA/viewform

