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Az én könyvtáram 

KÉPZÉSI FELHÍVÁS  
 
Sokan várták már „Az én könyvtáram” EFOP projekt keretében induló új ingyenes képzést, 
melynek idQpontjai most felkerültek portálunkra. 
A ’Hatékony kommunikáció közgy_jteményekben’ cím_ akkreditált továbbképzésünk azoknak 
a kollégáknak szól, akik szeretnék még jobban végezni a munkájukat, ami oly sok módon 
kapcsolódik a kommunikációhoz.  
Néhány téma a képzésbQl: 

• A hatásos elQadás, a hatékony érvelés;  
• Közgy_jteményeknél is alkalmazható prezentációs eszközök 
• Az asszertív kommunikációt fejlesztQ technikák;  
• A reklamációkezelés „aranyszabályai" 
• A hagyományos és „digitális" elQadói készség fejlesztése;  
• Az online kommunikációs eszközök használata 
• A rendezvényekhez kapcsolódó kommunikációs szerepek és 

eszközök hatékony kiválasztása;  
• Kommunikációs kampány szervezése 
• A médiajelenlét biztosítása, sajtótájékoztató és sajtóközlemény készítése 
• Tárgyalási, érdekérvényesítQ képesség javítása;  
• Meetingek a szervezet belsQ kommunikációjában 

A képzés 4x2 napos tréning jelleg_, 20 fQs csoportokban. A tanfolyam egy esettanulmány 
készítésével zárul. A 2019 végéig induló csoportokba könyvtárosok esetében azok a kollégák 
jelentkezhetnek, akik: 

1. felsQfokú könyvtáros szakmai végzettséggel, vagy 
2. egyéb felsQfokú végzettséggel + segédkönyvtáros végzettséggel, vagy 
3. érettségivel + segédkönyvtáros vagy könyvtári asszisztens végzettséggel rendelkeznek.  

Mivel muzeológus és levéltáros szakemberek is jelentkezhetnek, így köszönjük azoknak, akik 
felhívják a környezetükben lévQ ilyen intézmények figyelmét a lehetQségre! A képzések 
fQvárosi helyszíne a Közraktár utca 34. szám alatti oktatási központ (a Boráros tér 
szomszédságában). A  debreceni és veszprémi helyszínt a vidéki érdeklQdQknek tartjuk fent! 
  
A másik képzésünk, amelyrQl az eddigi résztvevQktQl nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, a jelenleg 
is zajló ’A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások 
megvalósításában’ cím_ képzés, amely 2019. szeptembertQl újabb csoportokkal folytatódik. 
Jelentkezés a http://oktatas.fszek.hu/moodle  portálon, elektronikusan történik, mindkét 
képzésrQl található ott részletes információ.  
Mivel a projekt az utolsó félévében jár, így ez a lehetQség az érdeklQdQk számára 
csak ebben az idQszakban adott! 
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