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Debrecen, 2015. február 24. 

DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

 
Befejeződött a Debreceni Művelődési Központ a TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0014 azonosító 
számú „Kulturális szakemberek képzése a közművelődési és könyvtári szolgáltatásfejlesztés 
érdekében” című projektje 

 
A projekt időtartama: 2014.október 1.– 2014. december 1.  
A projekt összköltsége: 29.331.185 Ft. 
 
A támogatás intenzitása 100% volt. 
 

A projekt konzorciumban valósult meg.  

Fő kedvezményezett: a DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

Partnerek: 

1. Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen 

Igazgató: Dr. Kovács Béla Lóránt 

2. VOKE Egyetértés Művelődési Központ, Debrecen 

Igazgató: Kardos Ilona 

3. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár, Nyíradony 

Igazgató: Lókodiné Pintye Mária 

4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 

Igazgató: Dede Zsoltné Sári Andrea  

5. Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Biharkeresztes 

Igazgató: Boros Beáta 

6. Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár, Mikepércs 
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Igazgató: Rásóné Diószegi Eleonóra 

 

A projekt a kulturális alapú szolgáltatásfejlesztések fenntarthatóságát és széles körű elterjesztését 

kívánta támogatni a szolgáltatást nyújtó intézmények humánerőforrás fejlesztésével. Ennek 

köszönhetően a kulturális intézmények alkalmassá váltak új non-formális és informális tanulási formák 

alkalmazására, az élethosszig tartó tanulás, a formális oktatás hatékonyságát elősegítő szolgáltatások 

számának növelésére, új szolgáltatások bevezetésére, a régi szolgáltatások megújítására. 

A Debreceni Művelődési Központ, mint Minősített Közművelődési Intézmény, céljai között szerepel 

szakalkalmazottainak folyamatos fejlesztése, hiszen az intézmény céljait akkor tudja megvalósítani, ha 

rendelkezésére állnak a szakmailag jól képzett, motivált munkavállalók. A technológia gyors változásai 

megkívánják, hogy a munkavállalók a korábbiaknál sokkal gyorsabban szerezzenek új szakismereteket. 

Az intézmény úgy tudja tevékenységi köreit egyre magasabb minőségi szinten megvalósítani, ha 

humánerőforrásának tudása, szakismerete a DMK rendelkezésére ál, megújul és bővül, amely által az 

intézmény is folyamatosan meg tud újulni és meg tud felelni a változó környezeti kihívásoknak. 

A DMK és a partnerintézmények által választott tanfolyamok, képzések mindegyike szorosan 

kapcsolódik az eddig végzett tevékenységeikhez, szolgáltatásaikhoz, azok színvonalát hivatott emelni 

a megszerzett tudás és gyakorlat segítségével. Továbbá az itt elsajátított tudással a szakalkalmazottak 

nagyobb szerepet tudnak vállalni az intézményi alapfeladatként nyújtott képzések lebonyolításában. 

Alkalmassá válnak a képzésekben oktatóként szerepet vállalni, ezáltal az általunk nyújtott magas 

színvonalú képzések piacképesek maradnak. 

A projektben támogatott képzéseken részt vettek száma: 239 fő 

 

Intézmény megnevezése résztvevők száma (fő) 

Debreceni Művelődési Központ 87 

Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen 126 

VOKE Egyetértés Művelődési Központja, Debrecen 6 

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár, Nyíradony 5 

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, 
Könyvtár, Múzeum 

6 

Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Biharkeresztes 6 

Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár, Mikepércs 3 

 

Az intézmények szakemberei: 

- a kultúráért felelős miniszter által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzéseken,  
- OKJ-ben (Országos Képzési Jegyzékben) szereplő képzéseken, 
- felsőoktatási intézmény által folytatott, kulturális területre vonatkozó szakirányú 

továbbképzéseken vehettek részt. 
 

 

 

A projektben 23 féle különböző időtartamú és kimenetű képzésen vettek részt és szereztek 

tanúsítványt/bizonyítványt a kollégák: 

- Kulturális szolgáltatásfejlesztés 

- Konfliktushelyzetek hatékony kezelése könyvtári környezetben 

- Népi játszóház-vezetői képzés 

- Kulturális rendezvényszervező 

- Kultúra-közvetítők kommunikációs kultúrája 

- Gazdasági, vezetési, államháztartási ismeretek képzés 
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- Tréningvezetés 

- Általános és kulturális szakmai angol nyelvi készségfejlesztés 

- Minőségfejlesztés a közművelődésben I. 

- Minőségfejlesztés a közművelődésben II. 

- Európai Uniós pályázatírás és projektmenedzsment 

- Népi játszóház-vezetői képzés 

- Korszerű vezetői kompetenciák támogatása kulturális területen dolgozó vezetők számára 

- Korszerű szervezetfejlesztési kompetenciák kulturális szakemberek részére 

- Közművelődési szakember képzés II.  

- Olvasásfejlesztés 

- Informatikai szoftver ismeretek az irodai munkavégzéshez 

- Zenei könyvtáros ismeretek 

- Segéd könyvtáros 

- A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a gyermekkönyvtári munkában 

- Szolgáltatásfejlesztési és értékteremtési gyakorlatok kulturális szakemberek részére 

- Hatékony munkavégzés kulturális szakemberek részére 

- Marketingkommunikáció és érdekérvényesítés 

Az 5 éves fenntartási időszak során évente beszámolási kötelezettsége van az intézményeknek az 

igénybe vett képzések eredményeiről, hasznosulásáról. Mivel az intézmény és partnerei meglévő 

szolgáltatásainak színvonalát kívánja elsősorban emelni és nem új szolgáltatások beindítása a cél, ezért 

a fenntartási időszakban többletköltség nem jelentkezik, viszont szolgáltatásai színvonala, s így 

látogatói száma, elégedettsége tovább növekedhet. 

 

Debrecen, 2015. február 24.  


