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› umiejętności kluczowych
› technologii informacyjno-komunikacyjnych
› bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa
› pracy kierowników i wychowawców placówek wypoczynku
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› materiały informacyjne o działalności ośrodka
› publikacje poświęcone najnowszym rozwiązaniom
 metodycznym
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