
Slajd pierwszy 

100-lecie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu 1921-2021 
 
Poniżej znajduje się grafika: głowa uśmiechniętego chłopca, przed którym stoi 
otwarta książka. Pośrodku książki znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej w 
Toruniu jest to ptak w okularach. 

Slajd drugi 

Misja biblioteki 

Biblioteka pedagogiczna jest placówką pedagogiczną o specyficznym 
charakterze. Misją placówki jest zaspokajanie potrzeb biblioteczno-
informacyjnych, przede wszystkim kształcących się i doskonalących nauczycieli 
oraz studentów przygotowujących się do zawodu pedagoga.  

Celem placówki jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju zawodowego i 
osobistego. Biblioteka realizuje te założenia poprzez zapewnienie pełnego 
dostępu do tradycyjnych i elektronicznych źródeł wiedzy i informacji tak by 
mogli jak najlepiej zaspokajać potrzeby edukacyjne nowoczesnego 
społeczeństwa. 

Działalność biblioteki 

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. 
 
Ponadto biblioteka organizuje konferencje, wystawy, konkursy oraz projekty w 
ramach sieci współpracy i samokształcenia.  

Slajd trzeci  



Zbiory biblioteki 

Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne druki oraz zapisy obrazu 
i dźwięku przeznaczone dla studentów i nauczycieli obejmujące: 

 literaturę z zakresu psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych w języku 
polskim, 

 literaturę metodyczną dla nauczycieli, 

 publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy 
objętych programem nauczania, 

 programy nauczania i podręczniki szkolne, 

 materiały dotyczące problemów oświaty w regionie kujawsko-
pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem terenu byłego województwa 
toruńskiego, 

 literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur 
dla ucznia, 

 piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. 

Zbiory na koniec 2006 r. liczyły: 
 ok. 80700 wol. książek, 

 ok. 8200 wol. czasopism, 

 ok. 500 tytułów czasopism, 

 ok. 220 tytułów czasopism w bieżącej prenumeracie, 

 ok. 140 egzemplarzy map i atlasów, 

 112 pozycji z nutami, 

 ok. 420 kaset magnetofonowych, 

 ok. 300 wideokaset, 

 ok. 100 płyt muzycznych, 

 ok. 160 dyskietek komputerowych. 

Slajd czwarty 

Logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w prawym górnym rogu, jest to ptak w 
okularach. 

Poniżej znajdują się napisy: 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. 
 



Więcej informacji o bibliotece 
Strona internetowa Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu 
Oficjalny profil Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w serwisie Facebook 
Oficjalny profil Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w serwisie Instagram 

 

                                                                                                         

 
 
 
 

http://www.bptorun.edu.pl/
https://www.facebook.com/bptorun/
https://www.facebook.com/bptorun/
https://www.instagram.com/bptorun/

