
Minősített Közművelődési Intézmény Címet kapott az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár            
közművelődési intézményegysége. 
Az elismerést az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkára, Fekete Péter adta át –              
online konferencia keretein belül virtuálisan – 2020. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Államtitkár úr, az                
alábbi gondolatokkal méltatta az Intézmény dolgozóinak munkáját. 
„Nemzeti kulturális örökségünk megőrzésének és gyarapításának rendkívül fontos mérföldköve az Önök           
példaértékű tevékenysége – bizonyosság arra nézve, hogy érdemes tudást, erőt, lelkesedést olyan célokhoz             
rendelni, amelyekben őszintén hinni tudunk. Ez a hit és kitartás segít kulturális értékeinket megóvni és               
továbbadni – olyan embert próbáló körülmények között is, amelyeket a járványhelyzet teremtett mindannyiunk             
személyes és szakmai életében az elmúlt időszakban és napjainkban. 
Ezekben a nehéz időkben bebizonyosodott, hogy a kultúrának nem csupán szórakoztató, de léleknemesítő,             
gyógyító, a nehézségeken átsegítő szerepe is van az emberek életében. Önök helyt álltak a nehéz időkben –                 
kimagasló szakmai munka mellet képesek volta olyan hozzáadott értéket is felmutatni szakterületükön, amelyek             
meghatározóak és jövő-formáló erővel bírnak nemzeti kulturális életünk számára.” 
A Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyerésére több mint két éve készült Intézményünk.            
Meghatároztuk minőség politikánkat, melyen belül hangsúlyos szerepet kapott a fenntartói elvárásoknak történő            
megfelelés, a partneri igények felmérése, az önértékelés és a stratégiai célok megfogalmazása. Az Intézmény              
fontos feladatának tekinti, hogy közművelődési szolgáltatásaival úgy feleljen meg a működésből adódó            
elvárásoknak, hogy partnerei minden tekintetben a magas szintű szakmai munkavégzés, a céltudatos és             
szolgálatkész, az innovatív, az új kihívásokra fogékony, a feladatát minőségi módon ellátó, a közművelődési,              
kulturálódási igényeket is formáló szolgáltatót lássák bennünk. Rövid és hosszú távú stratégiai célkitűzésünk a              
közművelődési tevékenységünk, meghatározott feladataink, szolgáltatásaink minőségének folyamatos javítása.        
Minőségpolitikánk meghatározó eleme, egy egységes szempontrendszer alapján működő állandó, jó minőségű           
kultúrpolitika megteremtése és megtartása. Közművelődési szolgáltatói tevékenységünket a partnereink         
igényeinek megismerésével, a törvények betartásával, a közművelődési folyamatokat szabályozott         
szakértelemmel és felelősséggel, valamint a teljes körű látogatói megelégedettségre való törekvés igényével            
látjuk el. Elkötelezettek vagyunk a művészeti és művelődő közösségek, civilszervezetek kulturális és művészeti             
tevékenységének megfelelő színvonalon történő megjelentetésére, bemutatására, az esélyegyenlőség        
művészetekben és kultúrában történő biztosításában. Az intézmény vezetése minőség iránti felelősségével és            
elkötelezettségével érvényesíti követelményeit és ezt várja el az intézmény dolgozóitól is.  

A Minősített Közművelődési Intézmény Címre beadott pályázatunkban öt közművelődési tevékenység végzésére           
vonatkozó dokumentációt nyújtottunk be. A tevékenységek a következők: Kiállítás, Közösségi szolgáltatás,           
Művelődő közösségek, Rendezvények, Származtatott szolgáltatás.  
A pályázat elbírálásának szempontjai voltak többek között az alábbiak: 

-  A pályázat formai megfelelése.  
-  Az intézményi önértékelés követelményeinek teljesülése:  

- az intézmény által végzett valamennyi közművelődési tevékenység feleljen meg a           
közművelődési feladatellátásra vonatkozó legfontosabb jogszabályi követelményeknek; 
- az intézmény által végzett valamennyi tevékenységi forma feleljen meg az           
alapkövetelményeknek; 
- valamennyi pályázott tevékenységi formában érvényesüljenek a minőségfejlesztési alapelvek         
(partnerközpontúság, tanulás/benchmarking és a folyamatos fejlesztés).  
- Az intézmény azon tevékenységi formával pályázhat a Címre, amelynél az önértékelés során             
legalább 60%-os eredményt ért el; 

 
Mind az öt tevékenységhez kapcsolódóan - a minőségfejlesztési alapelvek tekintetében - a partnerközpontúság, a              
tanulás/benchmarking és a folyamatos fejlesztés különböző területeihez 6-6 db kérdéscsoporthoz kapcsolódva           
kellett leírni a végzett tevékenységet és fejlesztési javaslatot, csatolni a hozzá tartozó bizonyító dokumentációkat,              
ill. a fejlesztések beépülését bizonyító dokumentációt. A több száz oldalasra duzzadt dokumentum átfogó képet              
adott a 2018-2019-es években elvégzett munkáról. Ezt a munkát auditálta két külsős szakértő, akik javaslatára               
ítélte oda a Címet, a kultúráért felelős államtitkár. 
A Minősített Közművelődési Intézmény Címmel Intézményünk, Magyarország második legrangosabb –          
kulturális intézményekre vonatkozó - kitüntetését kapta meg. 
Köszönöm munkatársaim áldozatos, kitartó és felkészült szakmaiságot igénylő munkáját. 
Bíró István igazgató 
 


