
   

 

   

 

Slajd pierwszy 
 

100 lat Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety 
Zawackiej w Toruniu 
 

Miejsce 

 
Biblioteka znajduje się na ulicy generała Jana Henryka Dąbrowskiego 4. 
W prawym dolnym rogu zdjęcie budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 

Slajd drugi 
 

W prawym górnym rogu dwa zdjęcia budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
 

Działalność  
 
Biblioteka od lat kształci i pomaga pedagogom. Umożliwia rozwój poprzez dostęp do 
ogromnych zbiorów, różnego rodzaju działania edukacyjne oraz elektroniczny dostęp do 
informacji o zbiorach innych bibliotek.  
 

Slajd trzeci  
 

Zbiory 

W zbiorach biblioteki możemy znaleźć głównie:  

 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. 

Slajd czwarty 

Rys historyczny  
 

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu powstała w 1921 roku i do 1950 roku pełniła funkcję 
wojewódzkiej biblioteki pedagogicznej dla województwa pomorskiego oraz bydgoskiego do 



   

 

   

 

roku 1968, kiedy księgozbiór został przeniesiony do Bydgoszczy, a w zamian władze 
ulokowały w Toruniu tamtejszą Miejską Bibliotekę Pedagogiczną istniejącą zaledwie od 1945 
roku. Zatem nastąpiła swoista zamiana obydwu placówek.  
 
Po reformie administracyjnej kraju w 1975 roku biblioteka odzyskała status instytucji 
wojewódzkiej. Posiadała sześć filii. Ważną datą w historii placówki był rok 2002, kiedy 
zapadła decyzja zarządu województwa kujawsko-pomorskiego o jej przeniesieniu z dawnej 
siedziby przy ulicy Prostej do zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ulicy 
Dąbrowskiego 4.  
 
W latach 2003-2005 gmach został gruntownie wyremontowany i przystosowany do potrzeb 
biblioteki, której uruchomienie w nowej siedzibie nastąpiło w 2007 roku zaś w roku 2009 
nadano imię gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej. Od 1999 roku organem prowadzącym i 
finansującym placówkę jest samorząd województwa, a wcześniej było to Kuratorium 
Oświaty.  
 
Na dole strony logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, jest to ptak w okularach. 
 

Slajd piąty 
 
Strona internetowa Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu 

Oficjalny profil instytucji na Facebooku 
 
 

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

