
Slajd pierwszy 
 
W prawym górnym rogu logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, jest to ptak w okularach. 
Poniżej znajdują się napisy: 100-lecie 1921-2021 Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. 
prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 
 
Strona internetowa Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu 
 

Slajd drugi 
 

Rys historyczny biblioteki 
 
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu należy do najstarszych placówek tego typu w Polsce. 
Można przyjąć, że rozpoczęła ona funkcjonowanie w 1921 roku.  
 
W 1939 roku zbiory Biblioteki liczyły około 10000 woluminów. Niestety, w czasie wojny 
znaczna ich część uległa zniszczeniu. Ocalało około 2000 woluminów. Po zakończeniu wojny 
w 1945 roku zbiory te zapoczątkowały istnienie Okręgowej Biblioteki Pedagogicznej 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego.  
 
Do roku 1968 biblioteka ta pełniła funkcję Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej dla 
województwa bydgoskiego. Tworzyło ją 19 bibliotek powiatowych i miejskich. Pod koniec 
1968 roku zgodnie z uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy bibliotekę 
przeniesiono z Torunia do Bydgoszczy.  
 
Natomiast w Toruniu 1 stycznia 1969 roku powołano do życia Pedagogiczną Bibliotekę 
Miejską. Powstała ona z kolei na bazie księgozbioru Pedagogicznej Biblioteki Miejskiej 
istniejącej od 1945 roku w Bydgoszczy. Księgozbiór ten liczył wówczas około 25000 
woluminów. 
 

Slajd trzeci 

Zbiory 
 
Jesteśmy placówką pedagogiczną o specyficznym charakterze. Z jednej strony pełnimy 
funkcję biblioteki, z drugiej zaś powierzono nam zadania edukacyjne. Naszą misją jest 
zaspokajanie potrzeb biblioteczno-informacyjnych, przede wszystkim kształcących się i 
doskonalących nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu pedagoga. 
Naszą ambicją jest umożliwienie im wszechstronnego rozwoju zawodowego i osobistego 
poprzez pełny dostęp do tradycyjnych i elektronicznych źródeł wiedzy i informacji tak by 
mogli jak najlepiej zaspokajać potrzeby edukacyjne nowoczesnego społeczeństwa. 
 

Misja  
 

https://www.bptorun.edu.pl/index.php


Swą misję Biblioteka realizuje poprzez: 

 elastyczną politykę gromadzenia zbiorów, reagującą szybko na potrzeby naszych 
użytkowników, 

 zrozumiały system informacji o własnych zbiorach, 

 elektroniczny dostęp do informacji o zbiorach innych bibliotek, 

 usługi służb wyspecjalizowanych w informacji pedagogicznej, 

 działania edukacyjne zgodne z charakterem naszej placówki, 

 sprawną i kompetentną obsługę czytelników, 

 promocję i popularyzację działalności biblioteki. 
 

Slajd czwarty 

Usługi online 
 

Katalog online Integro 
Ibuk Libra 
Baza bibliograficzna artykułów z czasopism 
 

Slajd piąty 
 

Profile społecznościowe 
Instagram  
Facebook 
 

https://www.instagram.com/bptorun/
https://www.facebook.com/bp.torun/

