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Baranya megyei hálózatépítő szakmai továbbképzés
2022. február 9. – június 22.
Összefoglaló:
A Csorba Győző Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően immár
harmadik alkalommal indította el öt modulos könyvtári képzését a megyében dolgozó
munkatársak részére. 2022. február 9. és június 22. között, 6 alkalommal, összesen 23 fő
bevonásával zajlott a programsorozat, amelynek nem titkolt célja volt, hogy tovább
erősítse a megye könyvtári hálózatát.
Fontosnak érezzük, hogy a megye könyvtárosai munkavégzésüket ne elszigetelten,
hanem egy nagy egész részeként éljék meg. Baranya megye aprófalvas
településszerkezetű, így bár a szolgáltatást 9 referens, valamint egy nyilvános könyvtári
referens koordinálja, sokszor nehéz feladat a folyamatos személyes kapcsolattartás és a
motiválás. A képzés kiváló lehetőséget nyújtott arra, hogy a résztvevő kollégák
közelebbről is megismerkedjenek egymással és velünk, alkalom nyílt a felmerülő
problémák részletes megbeszélésére és megoldási javaslatok kidolgozására. A
résztvevők egymás munkájából és az elhangzott előadásokból inspirációt szerezhettek,
amely új lendületet, ötleteket adhatott számukra a mindennapi feladatok elvégezéséhez.
A továbbképzés a Csorba Győző Könyvtár kollégái szervezték és tartották, emellett
meghívott előadóink között voltak Péterfi Rita olvasásszociológus, Vidra Ferenc
könyvtáros-tréner és Komló-Szabó Ágnes módszertani könyvtáros.
A résztvevők toborzásában az ellátási térségek referensei segédkeztek. A képzés
lebonyolításában és a toborzásban együttműködtünk a szigetvári, a siklósi és sásdi
könyvtárral, akik a kistelepülési ellátásban is részt vesznek. Összesen 26 munkatárs
jelentkezett a képzésre, de végül csak 23 fő kezdte el.
A munkatársak az 5 modul során az alábbi témaköröket járták körbe: közösségépítés,
könyvtári partnerkapcsolatok, könyvtári alapismeretek, rendezvényszervezés, könyvtári
minőségbiztosítás és marketing, számítógépes alapismeretek, a Corvina IKR kölcsönző
modul használata.
A képzés tematikája az alábbiak szerint épült fel:
1. modul: Közösségépítés, könyvtári partnerkapcsolatok

Helyszín: Tudásközpont, 0.szint, Konferenciaterem
Időpont: 2022. február 9. 9:00-15:00
Trénerek: Péterfi Rita olvasásszociológus, Vidra Szabó Ferenc pszichopedagógus
A résztvevők két csoportban dolgoztak.
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A modul célja volt a közösségépítésen túl a hatékony és eredményes együttműködés
elsajátítása a könyvtárak lehetséges partnereivel. A képzés alkalmával a lakosság
aktivizálásának és együttműködő közösségek kialakításának lehetőségeiről is szó volt.
2. modul: (Kis)könyvtári alapismeretek

Helyszín: Tudásközpont, 0.szint, Konferenciaterem
Időpont: 2022. március 9. 9:00-15:00
Oktatók: Gyurák Orsolya BKSZR Hálózati csoportvezető, Tóth Balázs hálózati referens
A modul célja volt, hogy a munkatársak alaposabban megismerjék az olvasószolgálati és
gyűjteménygondozási feladatokat, a statisztikai adatszolgáltatás menetét, illetve a
könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó teendőket.
3. modul: Rendezvényszervezés, gyermekkönyvtári programok

Helyszín: Tudásközpont, 0.szint, Konferenciaterem
Időpont: 2022. április 13. 9:00-15:00
Oktatók: Szeifer Csaba Kommunikációs és pályázati csoportvezető, Márkus István
KönyvtárMozi felelős, Kárpáti Szlávna gyermekkönyvtáros, Komló-Szabó Ágnes hálózati
csoportvezető – Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
A modul célja volt, hogy a települések könyvtárainak munkatársai elsajátítsanak minden
olyan készséget, ami ahhoz szükséges, hogy a könyvtárukban különböző típusú
rendezvényeket szervezzenek, bonyolítsanak le felnőtt és gyermek korosztály számára is.
4. modul: Könyvtári minőségbiztosítás és marketing

Helyszín: Tudásközpont, 0.szint, Konferenciaterem
Időpont: 2022. május 11. 9:00-15:00
Oktató: Szöllősi Gréta igazgatóhelyettes, Bali Máté hálózati referens
A könyvtári minőségbiztosítás és marketing modul célja volt, az alábbi kérdések
körbejárása: Milyen környezetben és struktúrában működik a településen a könyvtár?
Miként jelenik meg az olvasók igénye, hogy tudjuk meg mit vár el a célcsoport
könyvtárunktól? Miként tudjuk őket meggyőzni és becsábítani a könyvtárunkba. Miként
mérik a használók elégedettségét? Milyen folyamatok vannak a könyvtárban?
5. modul: Számítógépes alapismeretek, Corvina IKR kölcsönző modul használata

Helyszín: Tudásközpont, 2. emeleti számítógépes terem
Időpontok: 2022. június 8. és 15. – (csoportbontással) 9:00-15:00
Oktatók: Urvald Péter informatikus, Szerecz Gábor informatikus,
olvasószolgálati munkatárs, Corvina oktató
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A számítógépes modul célja volt, hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák a
munkájukhoz szükséges számítógépes alapismereteket. A munkatársak a
levelezőrendszerek használatával, a Word, Excel programok kezelésével, a katalógusban
való kereséssel, a közösségi oldalak, képszerkesztő programok, stb. előnyeivel
ismerkedhetnek meg, valamint a rendszert még nem használók a Corvina IKR kölcsönző
moduljának gyakorlati szintű használatát sajátíthatták el.
A résztvevők által kapott feladatok:
1. feladat: Felmérése azoknak a helyi szervezeteknek, akikkel együttműködés
alakítható ki. Milyen formában tudnák segíteni a könyvtári közösség építését?
2. feladat: Mutassátok be a könyvtárat, ahol dolgoztok, a modul során tanult
szempontok alapján.
3. feladat: Éves könyvtári programterv készítése 2022-re, hónapokra lebontva, és egy
program forgatókönyvének kidolgozása.
4. feladat: 4/1. Mire lennétek még kíváncsiak, ami nem szerepel a CSGYK
elégedettségi kérdőívében? Fogalmazzatok meg minimum 3 kérdést, amiről
érdemes lehet megkérdezni az olvasókat helyben.
4./2. Hol jelenhet meg a könyvtár hírként a településen? Gyűjtsétek össze, hogy
nálatok milyen lehetőségek vannak erre.
5. feladat: A modul során tanultak alapján helybeni feladatmegoldás: word, excel,
levelezőrendszer.
Képzészáró találkozó
Időpont: 2022. június 22. 9:00
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár, 0.szint, Konferenciaterem
Június 22-én a Baranya megyei hálózatépítő szakmai továbbképzés rövid zárását és
értékelését követően szakmai napot rendeztünk a megye könyvtárosai számára A
használók szolgálatában – a megye könyvtárainak útja a minőségi működés felé címmel.
A szakmai napon három előadónk volt: Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári
Szövetség elnöke, Kovácsné Koreny Ágnes, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatóhelyettese, valamint munkatársunk Cseresznyés Anikó. Az előadások után Miszler Tamás
igazgató átadta az elismerő okleveleket azon résztvevőknek, akik legalább 80%-ban részt
vettek a képzésen és teljesítették a kötelező feladatokat. A képzés célja volt egymás
munkájának megismerése, a könyvtárosok együttműködésének erősítése, továbbá a
legszükségesebb ismeretek elsajátítása és a szakmai tapasztalatcsere megvalósulása.
Reméljük, hogy a képzést teljesítő huszonkét kolléga a mindennapi munkában sikerrel
tudja majd hasznosítani az itt tanultakat.
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Eredmények
A résztvevők, elmondásuk és az elégedettségi kérdőívek alapján, sok hasznos
könyvtárszakmai ismeretet szereztek, az elhangzott előadásokból, illetve a tréningeken
olyan új ötleteket kaptak, amelyeket a mindennapi feladatok elvégezése során
hatékonyan be tudnak majd építeni a munkájukba, de emellett egymástól is tanultak, és
barátságokat alakítottak ki. A visszajelzések alapján a csapat nagy része kifejezetten
élvezte a Corvina IKR kölcsönző moduljának használatát, illetve a könyvtári
alapismereteket és a programszervezést, így ezekkel kapcsolatos képzéseket a jövőben is
tervezünk megvalósítani. A csoportnak a képzés idejére zárt Facebook csoportot hoztunk
létre az oktatási segédletek és tapasztalatok megosztása céljából, ahol igyekszünk a
képzés lezárása után is hasznos tartalmakat megosztani.
Örülnénk, ha a megyéből minél többen részt vennének az újabb tanfolyamokon, hiszen ez
remek lehetőség új kapcsolatok kialakítására, a BKSZR hálózat erősítésére, és arra, hogy
mindenki érezze, fontos szerepet tölt be a könyvtára a kultúraközvetítésében, a
közösségépítésben, a település mindennapi életében.
A képzés lebonyolításában résztvevő meghívott előadóknak és könyvtárosoknak a
pályázatból tiszteletdíjat, a képzési napokon a résztvevők számára meleg étkezést
biztosítottunk. A képzésről készített beszámolót megjelentettük intézményünk megyei
lapjában, a Könyvtári HírZengőben, könyvtárunk honlapján (www.csgyk.hu) és közösségi
oldalain oldalán. A beszámolót feltöltöttük a Hungaricana Közgyűjteményi Portálra.
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A HASZNÁLÓK SZOLGÁLATÁBAN
A megye könyvtárainak útja a minőségi
működés felé
2022. június 22. (szerda) 9.00–13.00
Csorba Győző Könyvtár, Konferenciaterem
(Pécs, Universitas u. 2/A)

9.00–10.00

Regisztráció

9.15

A Baranya megyei hálózatépítő szakmai továbbképzés záró találkozója

10.00

Köszöntő
Miszler Tamás, igazgató – Csorba Győző Könyvtár

10.05

Tegyünk közösen a minőségi könyvtári szolgáltatásokért, avagy a TQM
rejtelmei
Ramháb Mária, elnök – Informatikai és Könyvtári Szövetség

10.45

Miért jó a folyamatmenedzsment?
Cseresznyés Anikó, csoportvezető – Csorba Győző Könyvtár

11.05

A kérdőíven túl… Az empátia alapú igény- és elégedettségmérés eszközei
a könyvtárban
Kovácsné Koreny Ágnes, főigazgató-helyettes – Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK)

11.30

Oklevelek átadása – Baranya megyei hálózatépítő szakmai továbbképzés

12.00

Ebéd
Kérjük, részvételi szándékát az

online jelentkezési lap

kitöltésével jelezze 2022. június 10-ig.
További információ:
rendezveny@csgyk.hu
+36 72 501-690 / 28104

Baranya megyei hálózatépítő szakmai továbbképzés
KÉPZÉSI TEMATIKA

A képzés helyszíne: Csorba Győző Könyvtár (Tudásközpont, Pécs, Universitas u. 2/a.)

1. modul: Közösségépítés, könyvtári partnerkapcsolatok
Helyszín: Tudásközpont, 0.szint, Konferenciaterem
Időpont: 2022. február 9. 9:00-15:00
Trénerek: Péterfi Rita olvasásszociológus, Vidra Szabó Ferenc pszichopedagógus
A résztvevők két csoportban dolgoznak.
A modul célja a közösségépítésen túl a hatékony és eredményes együttműködés elsajátítása a
könyvtárak lehetséges partnereivel. A képzés alkalmával a lakosság aktivizálásának és
együttműködő közösségek kialakításának lehetőségeiről is szó lesz.

2. modul: (Kis)könyvtári alapismeretek
Helyszín: Tudásközpont, 0.szint, Konferenciaterem
Időpont: 2022. március 9. 9:00-15:00
Oktatók: Gyurák Orsolya BKSZR Hálózati csoportvezető, Tóth Balázs hálózati referens
A modul célja, hogy a munkatársak alaposabban megismerjék az olvasószolgálati és
gyűjteménygondozási feladatokat, a statisztikai adatszolgáltatás menetét, illetve a könyvtári
szolgáltatásokhoz kapcsolódó teendőket.

3. modul: Rendezvényszervezés, gyermekkönyvtári programok
Helyszín: Tudásközpont, 0.szint, Konferenciaterem
Időpont: 2022. április 13. 9:00-15:00
Oktatók: Szeifer Csaba Kommunikációs és pályázati csoportvezető, Márkus István KönyvtárMozi
felelős, Kárpáti Szlávna gyermekkönyvtáros, Komló-Szabó Ágnes hálózati csoportvezető – Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár
A modul célja, hogy a települések könyvtárainak munkatársai elsajátítsanak minden olyan
készséget, ami ahhoz szükséges, hogy a könyvtárukban különböző típusú rendezvényeket
szervezzenek, bonyolítsanak le felnőtt és gyermek korosztály számára is.

4. modul: Könyvtári minőségbiztosítás és marketing
Helyszín: Tudásközpont, 0.szint, Konferenciaterem
Időpont: 2022. május 11. 9:00-15:00
Oktató: Szöllősi Gréta igazgatóhelyettes, Bali Máté hálózati referens
A könyvtári minőségbiztosítás és marketing modul célja, az alábbi kérdések körbejárása: Milyen
környezetben és struktúrában működik a településen a könyvtár? Miként jelenik meg az olvasók
igénye, hogy tudjuk meg mit vár el a célcsoport könyvtárunktól? Miként tudjuk őket meggyőzni és
becsábítani a könyvtárunkba. Miként mérik a használók elégedettségét? Milyen folyamatok vannak
a könyvtárban?

5. modul: Számítógépes alapismeretek, Corvina IKR kölcsönző modul használata
Helyszín: Tudásközpont, 2. emeleti számítógépes terem
Időpontok: 2022. június 8. vagy 15. – (csoportbontással) 9:00-15:00
Oktatók: Urvald Péter informatikus, Szerecz Gábor informatikus, Pap Áron olvasószolgálati
munkatárs, Corvina oktató
A számítógépes modul célja, hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák a munkájukhoz szükséges
számítógépes alapismereteket. A munkatársak a levelezőrendszerek használatával, a Word, Excel
programok kezelésével, a katalógusban való kereséssel, a közösségi oldalak, képszerkesztő
programok, stb. előnyeivel ismerkedhetnek meg, valamint a rendszert még nem használók a
Corvina IKR kölcsönző moduljának gyakorlati szintű használatát sajátíthatják el.

Képzészáró találkozó
Időpont: 2022. június 22. 9:00
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár, 0.szint, Konferenciaterem
A résztvevők a záró konferencián vehetik át az elismerő oklevelüket.

Baranya megyei hálózatépítő szakmai
továbbképzés 2022
2022. február - június
Jelentkezési határidő: 2022. január 20.
*Kötelező

1.

Név: *

2.

Az alábbi település könyvtárából érkezem: *

3.

A képzés sikeres elvégzésének és az oklevél megszerzésének feltétele: Az egyes
*
modulok végén kapott feladatok otthoni megoldása és a képzésen való jelenlét minimum
80%-ának teljesítése.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
A képzés feltételeit tudomásul veszem.

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Űrlapok

Fotódokumentáció
1.modul, 2022. február 9.

2.modul, 2022. március 9.

3.modul, 2022.április 13.

4.modul, 2022. május 11.

5.modul, 2022. június 8.

5.modul, 2022. június 15.

Képzészáró találkozó és szakmai nap, 2022. június 22.

Baranya megyei hálózatépítő szakmai továbbképzés elégedettségi kérdőív
A képzés megnevezése: Baranya megyei hálózatépítő szakmai továbbképzés
A képzés helyszíne: Csorba Győző Könyvtár (7622 Pécs, Universitas u. 2/A)
A képzés időpontja: 2022.február 9., március 9., április 13., május 11., június 8., június 15.
*Kötelező

1.

Hogyan értékelnéd a képzés tematikáját? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Kevesebbre számítottam
Megfelelt az elvárásaimnak
Megfelelt az elvárásaimnak, de egyes részek szükségtelenül nagy hangsúlyt
kaptak
Megfelelt az elvárásaimnak, de egyes részek túl kevés hangsúlyt kaptak
Többet vártam

2.

Kaptál a képzés során olyan új információkat amiket hasznosítani tudsz majd a *
mindennapi munkád során?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Nem, ezeket eddig is tudtam
Igen, de kevesebbet, mint szerettem volna
Igen, sok új dolgot tudtam meg, melyet hasznosíthatok a későbbiekben
Igen, sok új dolgot tudtam meg, de ezeket nem tudom hasznosítani a munkám
során

3.

A kapott feladatok mennyisége a teljesítmény értékelése szempontjából: *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Kevés
Elfogadható
Pont megfelelőnek találtam
Túl soknak találtam

4.

Milyennek érezted az elméleti és gyakorlati feladatok arányát? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Igen, az elmélet és a gyakorlat jól kiegészítette egymást, arányuk a célnak
megfelelt
Kevesebb elméleti és több gyakorlati ismeretre lett volna szükség
Több elméleti és kevesebb gyakorlati ismeretre lett volna szükség

5.

Az előadók munkája, módszerei: *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Mindannyian kiváló teljesítményt nyújtottak
Elfogadhatónak tartom a munkájukat
Volt olyan, aki a maximálisat nyújtotta, de volt olyan oktató, akinek a munkájával
elégedetlen voltam
Nem tartom megfelelőnek a felkészültségüket, hozzáállásukat

6.

Az előadók segítőkészsége: *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Kiváló
Elfogadható volt
Hagyott kívánnivalót maga után
Volt, akinél kevés segítőkészséget tapasztaltam

7.

Az előadások nyelvezete, érthetősége: *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Megfelelő volt, tudtam követni az ott kapott információkat
Voltak nehezen követhető részek
Az egészet tekintve nehezen érthető volt

8.

Előzetes tájékoztatás a tanfolyamról *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Mindent megtudhattam, ami alapján eldönthettem, hogy jelentkezzek-e
Volt olyan terület, amiről előzetesen nem kaptam tájékoztatást
Előzetes tájékoztatást kaptam, de ez nem egyezett a tanfolyamon tapasztaltakkal
Semmilyen előzetes tájékozódási lehetőséget nem kaptam

9.

A modulok végén kapott segédanyag: *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Könnyen áttekinthető, a célnak maximálisan megfelelt
Nem kapcsolódott a tanfolyamon elhangzottakhoz
Elfogadható volt
Hagyott kívánnivalót maga után
Nem volt ilyen segédanyag

10.

A modulok időtartama és ütemezése *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Jó volt
Többnyire jó volt
Máshogy kellett volna felépíteni

11.

Mennyire vagy elégedett a tanfolyam szervezésével, technikai
lebonyolításával, a tárgyi feltételekkel?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Gyenge
Elfogadható
Jó
Kitűnő

12.

Milyen érzésekkel fejezted be a képzést? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Elégedett vagyok
Nem vagyok elégedett
Vegyes érzésekkel
Nincs véleményem

*

13.

Értékeld a modulok hasznosságát 1-5 skálán! *
1: A munkám során nem tudom hasznosítani 5: A munkám során teljes mértékben tudom hasznosítani

Soronként csak egy oválist jelöljön be.
1

2

3

4

5

1.modul:
Közösségépítés,
könyvtári
partnerkapcsolatok
2.modul:
(Kis)könyvtári
alapismeretek
3.modul:
Rendezvényszervezés,
gyermekkönyvtári
programok
4.modul: Könyvtári
minőségbiztosítás és
marketing
5.modul:
Számítógépes
alapismeretek,
Corvina IKR kölcsönző
modul használata

14.

A képzés melyik modulja volt számodra a legérdekesebb, és miért?

Nem
értékelem

15.

A képzés melyik modulja volt számodra a legkevésbé érdekes, és miért?

16.

Az elhangzott témák közül melyikben mélyítenéd tovább tudásod? (Több is
bejelölhető)
Válassza ki az összeset, amely érvényes.
Közösségépítés
Könyvtári partnerkapcsolatok
(Kis)könyvtári alapismeretek
Rendezvényszervezés
Gyermekkönyvtári programok
Könyvtári minőségbiztosítás
Könyvtármarketing
Számítógépes alapismeretek
Corvina IKR kölcsönző modul használata
Egyikből sem
Egyéb:

17.

Részt vennél hasonló jellegű képzésen? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Talán

*

18.

Ajánlanád-e a képzést a könyvtáros kollégáidnak? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Talán

19.

Értékeld a képzést a minimális 1-től a maximális pontszámot jelentő 5-ig
terjedő skálán!
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
1

2

3

Minimum

20.

4

5
Maximum

Egyéb javaslat, észrevétel:

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Űrlapok

*

Elégedettségi kérdőív ereménye

A képzés melyik modulja volt számodra a legérdekesebb, és miért? 18 válasz
Corvina, még nem használtam könyvtár programot.
A 3.modul volt a legérdekesebb. Azt tudom hasznosítani a legjobban.
2. Modul. Ott sok információt kaptam az adminisztrációhoz munkámhoz. 3 modul. Sok
hasznos dolgot és technikát sajátíthattam el.
Az utolsó, 5-ös modul, mert már meg akartam ismerni a Corvina IKR kölcsönző modult.
5.modul, Corvina kölcsönző
Egyet sem tudnék kiemelni, mindegyik modult érdekesnek találtam, minden alkalommal
tanultunk vakami újat, érdekeset.
3 as. A gyerekek bevonásáról sok új trükköt tanultam.
új könyvtárosként mindegyik
2.modul - Az új könyvtár tervezéséhez nagy segítséget nyújtott.
A 3. modul, mert rendezvényszervezés szempontjából nagyon érdekes volt.
A Corvina képzés volt a legérdekesebb, de a többi képzést is szerettem. Jó volt itt lenni.
Corvina IKR kölcsönző modul, mert számomra újat ismerhettem meg és hasznosnak tartom.
A harmadik modul.A tinédzserek becsalogatása a könyvtárba saját kommunikációs eszközeik
segítségével.
Rendezvenyszervezes,gyermekkönyvtari programok
A könyvtári alapismeretek és a rendezvényszervezés. Az első azért, mert nem vagyok képzett
könyvtáros, a másik azért, mert sok gyakorlati jó példát ismerhettem meg.
3.modul
Mindegyik modul érdekes volt számomra és hasznos, de talán a 2 és a 3-ast tenném előre.
1.modul: Közösségépítés, könyvtári partnerkapcsolatok, 3.modul: Rendezvényszervezés,
gyermekkönyvtári programok - az 1-es modul felhívta a figyelmem a sok - sok potenciális
partnerre, a 3-as modul kezdőként abszolút hasznos volt számomra, sok jó ötlet hangzott el.

A képzés melyik modulja volt számodra a legkevésbé érdekes, és miért? 10 válasz
Kapcsolatok, a működés alapból igényli a települési és szakmai kapcsolattartást.
Nem tudom, hogy melyik, de ha kell, akkor az 1-es modul. Nem tudom, hogy miért.
4.modul
Ilyen nem volt.
Mind érdekes és jó és hasznos volt!
Nincs olyan.
A minőségbiztosítás és marketing. Túl elméleti volt.
5.modul
Nem volt ilyen.
Minden modul hasznos volt számomra.

Egyéb javaslat, észrevétel: 1 válasz
Köszönöm, hogy itt lehettem.

Oklevél
részére, aki sikeresen elvégezte a

Csorba Győző Könyvtár
„Baranya megyei hálózatépítő szakmai továbbképzés”
című, 5 modulos,
2022. február 9. és június 15. között,
a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban
megrendezett képzését.

Miszler Tamás
igazgató
Pécs, 2022. június 22.

A beszámoló online elérhető az alábbi linken: https://www.csgyk.hu/rolunk/projektek-palyazatok

A beszámolót a Hungaricana felületére feltöltöttük:

