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KÖNYVTÁROS ALAPISMERETEK TOVÁBBKÉPZÉSI 
GYAKORLATOK, TAPASZTALATOK ZALA MEGYÉBEN 

 
Bevezető 

Zala megyében a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetése során a szolgáltató Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár képzési és továbbképzéssel kapcsolatos feladatait 
meghatározza, hogy a kistelepülések milyen humán erőforrásokkal rendelkeznek.  
Fontos szempontok ezen belül: a települések nagysága, továbbá hogy a szolgáltatóhelyeken 
dolgozó kollégák milyen képzettséggel rendelkeznek, milyen munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban állnak, illetve milyen nyitvatartással rendelkeznek. Éppen ezért mielőtt 
bemutatásra kerülne a zalai továbbképzési gyakorlat, először a kistelepülések humán erőforrás 
helyzetét tárjuk fel. 
 
Humán erőforrás Zala megye kistelepülésein 
 
A kistelepüléseken dolgozó munkatársak közül a legtöbben (110 fő, 45%) megbízási díjas 
jogviszonyban állnak, 73 fő részmunkaidős, 27 fő közcélú, vagy közhasznú foglalkoztatott és 
18 fő önkéntes.  
 
 

 
 
Ez összefüggésben van azzal a ténnyel, hogy Zala megye aprófalvas településszerkezetű.  
2016-ban 245 település csatlakozott a KSZR-hez (már csak 4 községben működik önálló 
nyilvános könyvtár) melyeknek 87%-a 1000 fő alatti kistelepülés és csak 32 olyan település 
van (13%), amely 1000 lakosnál nagyobb. Az 1500 lakos feletti települések száma mindössze 

 
5 

 



MŰHELY 

12. (2013-15 között csak 8 ilyen nagyságú település számára szolgáltattunk, 2016-ban 
csatlakozott a KSZR-hez további 4 település.) 
Az emberi erőforrások minisztere 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer működéséről 5. § (1) g) pontja szerint a szolgáltató helyen a kistelepülési 
önkormányzat 1500 fő alatti lakosságszámú kistelepülésen legalább érettségivel, 1500–2500 fő 
közötti lakosságszámú kistelepülésen középfokú szakirányú végzettséggel, 2500 fő feletti 
lakosságszámú kistelepülésen közalkalmazotti jogviszonyban, felsőfokú végzettséggel és 
könyvtáros szakképzettséggel rendelkező személy foglalkoztatását írja elő.  
2013-ban Zala megyében 236 település csatlakozott a KSZR szolgáltatáshoz, ebből 167 
településen volt a jogszabályi előírásoknak megfelelő iskolai végzettsége a helyi munkatársnak 
(71%). 2015-re 9%-ot javult ez az arány, 241 településből 193 helyen volt az iskolai végzettség 
megfelelő (80%).  
Zalai sajátosság, hogy az 1500 lakos alatti települések magas száma miatt 2016-ban 245 
településből 233 helyen (95%!) az érettségi megszerzése a minimum elvárás, 10 településen 
(Bak, Gellénháza, Pacsa, Söjtör, Sármellék, Türje, Zalaapáti, Becsehely, Murakeresztúr, 
Szepetnek) a középfokú szakmai végzettség megszerzése a cél, és csak 2 település 
(Cserszegtomaj, Zalakomár) szolgáltatóhelyén előírás a közalkalmazotti jogviszony és a 
felsőfokú könyvtáros végzettség. 
Így Zala megyében a megyei könyvtárnak a többségében szakmai végzettséggel nem 
rendelkező kistelepülési könyvtárosokkal együttműködve kell a KSZR szolgáltatásait 
megszervezni.  
Az 1500 lakos alatti települések magas száma miatt a nyitva tartási napok és órák száma is 
alacsony. A településekkel kötött megállapodás előírásai alapján az önkormányzatoknak 1500 
lakos alatti településen minimum heti 2 napon 6 óra; 1500-2500 lakos közötti településen 
minimum heti 3 napon 12 óra, 2500-5000 lakos közötti településen minimum heti 4 napon 20 
óra nyitva tartást kell biztosítani. Ezeket a minimum előírásokat a települések teljesítették az 
elmúlt években. 
Zala megyében a kistelepülések szolgáltató helyei 2015-ben átlagosan 3,2 napot és 10,3 órát 
tartottak nyitva.  83 település a minimum 2 nap 6 órás nyitva tartást biztosította. Hetente 3 
napon volt nyitva 91 település, 4 napon 29 település, 5 napon 16 település, 6-7 napon 21 
település szolgáltató helye.  
A nyitvatartási órák száma még alacsony, 138 könyvtár (57%) volt 6 órát nyitva hetente, 7-10 
órát 56, 11-15 órát 15 könyvtár. Ennél többet 32 könyvtár. 
 
 
Szakmai képzés, továbbképzés gyakorlata Zala megyében 
 
Mivel Zala megyében a megyei könyvtárnak elsősorban szakképzetlen kistelepülési 
munkatársakkal  kell együtt dolgozni, különösen fontos a rendszeres továbbképzés és a 
könyvtáros alapismeretek átadása.  
A KSZR szolgáltatás keretében a helyi személyzet képzésére, illetve továbbképzésére az alábbi 
lehetőségeket kínáltuk fel: 

• rendszeres továbbképzések szakmai napok keretében,  
• személyes konzultáció a személyes látogatások alkalmával 
• írásos tájékoztatók készítése  
• tanfolyamok indítása 
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Továbbképzések:  
 
A megyei könyvtár 2013-tól évente ősszel szervez szakmai napokat a KSZR  szolgáltatás 
keretében, ugyanakkor 2015-ben és 2016-ban már tavasszal is volt szakmai nap. Ezen kívül 
2014-től megszervezzük a Könyvtárosok karácsonya című programot, amely alkalmat ad egy 
év végi értékelésre, a kistelepüléseken kiemelkedő munkát végző munkatársaink jutalmazására. 
A meghívott kollégákat megvendégeljük és egy karácsonyi műsorral is kedveskedünk nekik.  
A szakmai napokra meghívást kapnak a kistelepülési könyvtárosok mellett a fenntartó 
önkormányzatok képviselői, valamint a szolgáltatásban részt vevő munkatársak, így a városi 
könyvtárak képviselői is.  
A továbbképzések helyszíne a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, de 2015-ben 
Nagykanizsán, 2016-ban Nagykanizsán és Letenyén is tartottunk szakmai napot a városi 
könyvtárakkal együttműködve. A jövőben Keszthelyen és Lentiben is szeretnénk a 
továbbképző napot megszervezni. 
A témák megjelölésekor törekszünk a szolgáltatás minden területét felölelni, értékeljük 
eredményeinket, aktuális információkat adunk át a résztvevőknek, bemutatunk néhány mások 
számára is követhető helyi gyakorlatot. Az előadásokat meghívott előadók, a szolgáltató 
könyvtár szakemberei, kistelepülési könyvtárosok és az önkormányzatok képviselői tartják, de 
lehetőséget biztosítunk a felmerülő kérdések megválaszolására is. Ezen kívül az őszi 
továbbképzéseken adjuk át évente az „Olvasóinkért” díjat egy községi könyvtárosnak, aki 
kiemelkedő szakmai munkát végez a kistelepülésén.  
2013. november 21-én  A kistelepülési ellátás jövője címmel szerveztünk szakmai napot, 
amelynek keretben többek között bemutattuk a KSZR 5 éves fejlesztési tervét, valamint néhány 
jó gyakorlatot a kistelepülési könyvtárakban folyó munkáról. 
2014. november 6-án A kistelepülési könyvtári ellátás eredményei és feladatai címmel 
szerveztünk szakmai napot, amelynek keretében a Zala megyében 2005-ben elindult KSZR 
szolgáltatás számszerű eredményeit ismertettük. Ezt követően a kistelepülési könyvtárakban 
lebonyolított felhasználói elégedettségről készített felmérés tanulságait mutattuk be. A 
továbbképzésen három községi könyvtáros és egy polgármester is beszámolt a saját településén 
szerzett tapasztalatairól, fejlesztéseikről.  
2015. június 8-án Minőségfejlesztés a könyvtárakban címmel sajtótájékoztatóval egybekötött 
szakmai napot tartottunk.  A program része volt a megyei könyvtár és a megyei 
könyvtárhálózat 2014. évi eredményeinek és tendenciáinak bemutatása majd arra kerestük a 
választ, hogy „Mit tegyen egy könyvtár, hogy kiválóan működjön és ezt bizonyítani is tudja.”  
2015. október 13-án Közösségi kulturális szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban címmel 
került sor megyei szakmai napra. A program keretében előbb egy bemutató könyvtári 
foglalkozást nézhettek meg a résztvevők. A további témák között szerepeltek az 
olvasásfejlesztés hazai és nemzetközi tapasztalatai, a kistelepülési könyvtári programok 
megszervezése. Három referátum hangzott el, bemutatva a keszthelyi és a lenti térség 
programszervezési gyakorlatát, valamint egy sikeres kistelepülési, kulturális életét.  
2016. május 2-án Könyvtári feladatok és szerepek címmel tartottunk sajtótájékoztatóval 
egybekötött szakmai napot a megyei könyvtárban. A program része volt a megyei könyvtár és 
a megyei könyvtárhálózat 2015. évi eredményeinek és tendenciáinak bemutatása, szó esett a 
KSZR ajánlásról, a települési állományok fejlesztéséről, a rendezvényszervezésről és 
eszközfejlesztésről. 
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2016. 1. félévben a szolgáltatásba bekapcsolódó városi könyvtárakban szervezett továbbképző 
napokon a KSZR ajánlás volt a fő téma, valamint szó esett a KSZR szolgáltatás aktuális 
kérdéseiről. 
 
Személyes konzultációk: 
 
A szolgáltató könyvtár munkatársainak a helyszíni látogatások lehetőséget nyújtanak a szakmai 
munka segítésére, személyes konzultációkra: megtanítják a könyvtárosokat az adminisztrációs 
feladatok pontos elvégzésére, a könyvtári raktári rend kialakítására és megtartására, az alapvető 
olvasószolgálati munkafolyamatok elvégzésére.  
Az olvasószolgálati munka és különösen az elektronikus kölcsönzés elindítása a településeken 
szükségessé teszi, hogy az integrált rendszer használatát valamennyi községi könyvtáros 
megtanulja. E témában is több településen szerveztünk személyes konzultációkat. Ennek 
részeként megismerhették a gépi nyilvántartást, keresést, a kölcsönzés lépéseit, a 
vonalkódolvasó használatát és az új dokumentumok honosítását. 
Természetesen e-mailben és telefonon is bármikor kapcsolatba léphetnek a szolgáltató 
könyvtár szakembereivel.  
 
Írásos szakmai tájékoztatók  
 
Írásos szakmai tájékoztató kiadványok készítése azért fontos, hogy a helyi könyvtáros számára 
bármikor kéznél legyen, hogy bele tudjon lapozni, amikor felmerül számára egy szakmai 
kérdés. Ezért érdemes kialakítani minden szolgáltatóhelyen egy kis kézikönyvtárat, ahol az 
alapvető szakmai ismereteket tartalmazó kiadványokat és egyéb írásos anyagokat tárolja a 
helyi könyvtáros. 
Ezek az írásos anyagok lehetnek könyvek, időszaki kiadványok (KSZR hírlevél, Zalai 
könyvtári levelező), különböző kisnyomtatványok (tájékoztató füzetek, plakát, szórólap, 
könyvjelző), tájékoztató levelek, éves beszámolók. A nyomtatott anyagok mellett a honlapon (a 
Zala Megyei Könyvtári Portálon) elhelyezett tartalmak segíthetik még a kistelepülési 
könyvtárosok munkáját. 
A kistelepülési könyvtárakban rendelkezésre áll a könyvtáros alapismereteket tartalmazó 
Kistelepülési könyvtárosok kézikönyve c. kiadványunk.  
Írásos szakmai tájékoztató kiadvány, könyvjelző, ODR szórólap készült 2014-ben, amelyek 
szintén nyomtatott formában adnak tájékoztatást a KSZR szolgáltatásokról.  
Évente rendszeresen küldünk a települések számára tájékoztató levelet is, illetve beszámolunk 
a KSZR szolgáltatás előző évi eredményeiről. Ezek a beszámolók, illetve tájékoztató levelek 
elsősorban a fenntartó önkormányzatoknak szólnak, de fontos, hogy ismerje a tartalmukat a 
helyi könyvtáros is.  
A Zalai könyvtári levelező c. megyei szakmai időszaki kiadvány – amelyet nyomtatásban is 
megjelentetünk, szintén elérhető honlapunkon is. A lapban olvashatók tanulmányok, 
bemutatunk jó gyakorlatokat is, megmutatjuk a könyvtárakban folyó műhelymunkát, 
tudósítunk fontos eseményekről. A megyei könyvtárban szerkesztett lapnak évente két száma 
jelenik meg, a cikkeket és híreket a megye könyvtáraiban dolgozó munkatársak írják.  
Évente 2 alkalommal jelentettük meg a KSZR Hírlevelet, amelyben mindig az aktuális 
információkra hívtuk fel a figyelmet. E-mailben juttatjuk el a kistelepülési önkormányzatokhoz 
és a fenntartó önkormányzatokhoz, de a honlapunkon is elérhető. Az egyes lapszámunkban 
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felhívjuk a figyelmet többek között jogszabályokra, pályázatokra, kiadványokra, különböző 
könyvtári programokra, képzésekre és továbbképzésekre. 
A Zala Megyei Könyvtári Portálon (http://kszr.dfmvk.hu/) elhelyezett tartalmak különösen 
fontosak az írásos tájékoztatás szempontjából, mivel így széles körben gyorsan tudjuk 
tájékoztatni az érintetteket a KSZR szolgáltatásairól, elérhetők kiadványaink, a könyvtári 
statisztika, képgaléria, és különböző letölthető anyagokat is közzétettünk. Az Aktuális 
menüpont alatt felhívjuk a figyelmet többek között az új jogszabályokra, pályázatokra, 
képzésekre, továbbképzésekre. Közreadjuk a zalai könyvtárakra és könyvtári információs és 
közösségi helyekre vonatkozó adatokat és információkat. Az interneten elérhető webes 
katalógusban (http://kszr.dfmvk.hu/kszr/katalogus) a szolgáltató helyek teljes könyvtári 
állományát visszakereshetővé tesszük, biztosítva az országos könyvtári rendszerről szóló 
információkat. Elérhetővé tesszük a Zalai Tudástár adatbázist, valamint segítjük az 
elektronikus könyvtárak és az elektronikus formában hozzáférhető dokumentumok használatát. 
A portált a munkatársaink folyamatosan szerkesztik. A KSZR szolgáltató feladatait ellátó 
városi könyvtárak is hozzáférést kaptak a szerkesztéshez, így az ellátásukba tartozó 
kistelepüléseken szervezett kulturális és közösségi programokról közvetlenül tudtak 
információkat közzétenni. 
 
Tanfolyamok: 
 
Az alapfokú könyvtárosi ismeretek tanfolyami keretek között történő átadása különösen fontos 
feladata a megyei könyvtárnak egy olyan megyében, ahol a szolgáltatóhelyeken dolgozó 
munkatársak többsége nem rendelkezik szakképzettséggel.   
A megyében szervezett 20 órás alapfokú könyvtáros tanfolyamok nem akkreditáltak és nem 
minősülnek szakképesítésnek, a tanfolyam elvégzését követően tanúsítványt adunk a 
résztvevőknek. 
 

       
 
A tanfolyamokon a megyei könyvtár, illetve a városi könyvtárak szakemberei oktatják a 
résztvevőket, egy-egy 20 órás tanfolyamon 4-5 munkatárs is oktat. Az elméleti ismeretek 
mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati foglalkozásokra.  
A 20 órás tanfolyamokon az alábbi témák szerepelnek: 

1. A könyvtár fogalma. A könyvtári rendszer működése, A települések könyvtári ellátása 
Zala megyében. A KSZR működtetése. 

2. Könyvtári gyűjteményszervezés, az állomány nyilvántartása. A katalógus használata. 
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3. A könyvtári tér, az állomány elhelyezése, raktári rend, olvasók fogadása. A könyvtár 
működésének dokumentumai, nyilvántartások vezetése a szolgáltató helyeken. Az ODR 
és a könyvtárközi kölcsönzés. 

4. A könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás alapjai. Kézikönyvtár, katalógusok, 
adatbázisok. Információforrások az interneten.  Gyermekolvasók a könyvtárban.  
Hátrányos helyzetűek könyvtári ellátása. Helyismereti tevékenység.  

5. Közönségkapcsolatok, könyvtári marketing. A könyvtári szolgáltatások népszerűsítése. 
A könyvtári programok szervezése és lebonyolítása. A használók igényeinek és 
elégedettségének mérése. Statisztikai adatszolgáltatatás.  

 
A KSZR szolgáltatás átalakítását követően 2013-ban nem volt alapfokú képzés, viszont a 
következő években több alkalommal is megszerveztük. Az alábbi táblázat bemutatja a 
képzések és a résztvevők számát.  
 

Képzések száma Résztvevők Képzések száma Résztvevők Képzések száma Résztvevők Képzések száma Résztvevők
DFMVK 2 22 1 13 1 6 4 41
FGYVK 1 9 1 7 2 16
HIVK 1 4 1 10 2 14
VKL 1 16 1 11 1 8 3 35
Összesen 4 47 4 35 3 24 11 106

2014 2015 2016. 1. félév ÖsszesenSzolgáltató 
könyvtár

 
 
2014-ben 4 alkalommal szerveztünk 20 órás alapfokú szakmai képzést a községi 
könyvtárosoknak, két alkalommal a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban és 1-1 
alkalommal Keszthelyen és Lentiben a városi könyvtárakban. A tanúsítványt 47 községi 
munkatárs szerezte meg.  
2015-ben alapfokú tanfolyam a kistelepülési könyvtárosok számára szintén a megyei 
könyvtárban és Nagykanizsán, Keszthelyen és Lentiben a városi könyvtárakban volt, összesen 
36 fő vett részt a képzéseken. 
2016. 1. félévben a megyei könyvtárban, Nagykanizsán és Lentiben volt alapfokú tanfolyam, 
összesen 24 fő részvételével. 
Így a 3 év alatt összesen 11 alapfokú könyvtáros képzést tartottunk, 106 fő számára adtuk át az 
alapfokú könyvtáros ismereteket.   
Mi minden egyes alkalommal hasznosnak ítéltük a képzéseket, és a személyes visszajelzések 
alapján a résztvevőknek is ez volt a véleménye.  
2016. májusában kérdőívet állítottunk össze azzal a céllal, hogy felmérjük az alapfokú 
könyvtáros képzésen részt vett kistelepülési könyvtárosok véleményét a képzésről. E-mailben 
küldtük el az elektronikus kérdőívet, kértük, hogy őszintén válaszoljanak a kérdéseinkre. A 
beküldési határidő 2016. június 15. volt. 
 
Az alábbi kérdésekre vártuk a választ: 

1. Mióta könyvtáros a településen? 
2. Mikor végezte el az alapfokú könyvtáros tanfolyamot? 
3. Melyik szolgáltató könyvtárban járt a képzésre? 
4. Hogyan értesült a képzésről? 
5. Hogyan történt a résztvevők teljesítményének értékelése? 
6. Hogyan értékeli a képzés szervezését és lebonyolítását? 

• Előzetes tájékoztatás a képzésről 
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• Kapcsolattartás a résztvevőkkel 
• A képzés helyszíne 
• Adminisztrációs ügyek intézése 
• Alkalmazott módszer a témák feldolgozásához 
• A kapott oktatási segédanyag 
• Az oktató könyvtárosok szakmai felkészültsége 
• Az oktató könyvtárosok emberi kapcsolata a résztvevőkkel 
• A képzési napok számának megfelelősége 
• A teljesítménymérő módszer megfelelősége 

7. Összességében mennyire volt hasznos a képzés? 
8. Milyen képzés érdekelné a jövőben? 

 
A képzési elégedettségi kérdőívet 55 fő töltötte ki. Közülük 19 fő már 2013 előtt is 
könyvtárosként dolgozott a kistelepülésen, 6 fő 2013 óta, 5 fő 2014 óta, 15 fő 2015 óta, 10 fő 
2016 óta munkatárs a szolgáltatóhelyen. A válaszadók többsége (21 fő, 38%-a) a képzést 2016-
ban végezte el, 13 fő 2015-ben, 15 fő 2014-ben, 6 fő 2012 előtt végezte el a 20 órás 
tanfolyamot. A válaszadók közül 23-an (41%) a megyei könyvtárban, 14 fő a nagykanizsai 
Halis István Városi Könyvtárban, 10 fő a Városi Könyvtár Lentiben, 4 - 4 fő a keszthelyi Fejér 
György Városi Könyvtárban illetve a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárban végezte 
el a tanfolyamot. 
A válaszadók 1 kivétellel a szolgáltató könyvtár munkatársától értesültek a képzésről, senki 
nem jelölte meg, hogy a honlapról, vagy szórólapról értesült volna erről. 1 fő jelölte meg, hogy 
egyéb helyről jutott el hozzá az információ, de nem adta meg, hogy honnan. 
A résztvevők teljesítményének értékelése a 2013 előtt végzettek esetén még a szóbeli vizsga 
volt, de 2014-től gyakorlati feladatok megoldása útján történik a résztvevők teljesítményének 
értékelése. Igaz, hogy voltak a válaszadók között olyanok is, akik azt válaszolták, hogy nem 
volt vizsga, ami arra utal, hogy nem érezték a gyakorlati feladatok megoldását vizsgának. 
A kérőív legfontosabb része volt: Hogyan értékeli a képzés szervezését és lebonyolítását? 
Összességében 49 fő értékelte kiválónak, 5 fő jónak és 1 fő közepesnek a képzést. A kapott 
pontszámok átlaga 4,87.  
Az alábbi táblázatban is jól látható, hogy a képzéssel kapcsolatban több kérdéskört is 
érintettünk, és mindegyiknél 4,5 feletti értékelést kaptunk átlagosan. A legjobb pontszámot az 
oktató könyvtárosok emberi kapcsolata a résztvevőkkel (4,91) és az oktató könyvtárosok 
szakmai felkészültsége (4,84) kapta.  
 

49

5 1

0 0

Összességében mennyire volt hasznos az Ön számára a képzés?

(5) Kiváló

(4) Jó

(3) Közepes 

(2) Elfogadható

(1) Rossz
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(5) Kiváló (4) Jó (3) Közepes (2) Elfogadható (1) Rossz Összesen

Előzetes tájékoztatás a képzésről 33 21 1 0 0 55 4,58
Kapcsolattartás a résztvevőkkel 38 15 2 0 0 55 4,65
A képzés helyszíne 43 12 0 0 0 55 4,78
Adminisztrációs ügyek intézése 37 16 1 1 0 55 4,62
Alkalmazott módszer a témák feldolgozásához 36 18 1 0 0 55 4,64
A kapott oktatási segédanyag 36 16 3 0 0 55 4,60
Az oktató könyvtárosok szakmai felkészültsége 46 9 0 0 0 55 4,84
Az oktató könyvtárosok emberi kapcsolata a résztvevőkkel 50 5 0 0 0 55 4,91
A képzési napok számának megfelelősége 33 20 2 0 0 55 4,56
A teljesítménymérő módszer megfelelősége 31 23 1 0 0 55 4,55
Összességében mennyire volt hasznos az Ön számára a képzés? 49 5 1 0 0 55 4,87

Fő
A képzés szervezése és lebonyolítása: Átlag pont

 
 
A kérdőív rákérdezett arra is, hogy a jövőben milyen képzés érdekelné a kitöltőt. Itt több 
választ is meg lehetett jelölni. A Textlib integrált rendszer felhasználói ismeretek képzésre 
jelentkeznének a legtöbben, 35 fő (64%) jelölte meg ezt a képzést. Éppen ezért október elején 
el is indítunk egy tanfolyamot, amelyre már le is lehet adni a jelentkezést. A 
kiadványszerkesztés, prezentációkészítés képzés iránti igényt 23 fő (41%), a Keresési 
technikák, adatbázis használat képzés iránti igényt 12 fő (21%) jelölte meg.  
 

 
 

Már korábban is voltak az alapfokú könyvtáros tanfolyam mellett ilyen képzések is. Oktattuk a 
TextLib integrált rendszer használatát, valamint az internetes információkeresést, a webkettes 
szolgáltatások használatát, kiadványszerkesztést, prezentációkészítést. A kérdőíves vizsgálat is 
megerősített bennünket abban, hogy van ezekre is igény. 
 
A tapasztalataink azt mutatják, hogy a Zala megyében kialakult képzési és továbbképzési 
gyakorlat sikeresen működik, a megye humán erőforrás helyzetéhez igazodva segíti a 
munkatársak felkészültségének javítását.  
 
 
 
                  Sebestyénné Horváth Margit 
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