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A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár látogatói létszámának 42 % -a a gyermekek és fiatalok köréből tevődik össze.  
A rendszeres közművelődési tevékenységeket is 36 %-ban az ifjú korosztály műveli.  

Az életkorból fakadó nyitottság és igény az új információk befogadására generálja az intézmény kultúraközvetítő munkáját az adott célcsoportban.   
A szakemberek közös érdeke és célja, hogy a szabadidő aktív eltöltésével a gyermekek megszerezzék a korosztályuknak megfelelő kompetenciákat. 
A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár segíti a gyermekek részére szervezett kisközösségek szakmai munkáját és egyéb más kulturális 

programokat (színház, játszóház, filmvetítés, koncert, kiállítás) valósít meg. A korosztály folyamatosan változó igényeire építve, valamint az intézmény 
gyermek közösségeinek fejlesztő munkáját figyelembe véve szükséges és indokolt a már meglévő tevékenységformák továbbfejlesztése,  

tartalmi bővítése, fenntartása, újak létrehozása. 
 

Szakmai munkájában meghatározó a NÉPMŰVÉSZETI HAGYOMÁNYOK GONDOZÁSA.  
A megnyitástól, 1972-től kezdve folyamatosan tevékenykednek a néphagyományokat ápoló és továbbörökítő kisközösségek.  

Az elmúlt évtizedek alatt generációk adták egymásnak a megszerzett tudást és teremtettek hagyományőrző műhelyeket az intézményben.  
 

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban 1978-ban alakult meg Német Gyula fafaragó, népi iparművész vezetésével  
a FAFARAGÓ SZAKKÖR.  

A csoport a 10-15 éves korosztályból tevődik össze.  A heti foglalkozásokon elsajátították a fafaragás alapjait, megismerkedtek a különböző anyagok 
tulajdonságaival, a mesterség alapfogásaival.  A közös alkotómunka eredményeképpen a résztvevők személyisége is fejlődött, miközben közösséggé is 

váltak.  Az elmúlt évtizedekben generációk nőttek fel a szakkörben, az egykori gyerekek a mesterség művelői és művészei lettek. 
A szakköri munka éves tematika alapján kidolgozott szakmai és módszertani megalapozottsággal működött. A tanítványok elmélyíthették elméleti és 

gyakorlati tudásukat. A közösség alkotó tevékenységének célja volt hogy minden egyes alkotás a jubileumi kiállítás szakmai és erkölcsi sikerét szolgálja. 
 

A művelődési központban hagyományosan két  évente mutatkoznak be a csoportok: a kézművesek (fafaragó, díszítőművész, viseletkészítő) kiállítással, a 
néptáncosok (Kemenesalja Senior Csoport, Kemenesalja Néptánccsoport és utánpótlás csoportja) gálaműsorral.  

Minden alkalommal fellépnek vendég művészek is a programban, mely kapcsolódik egy-egy kiemelkedő fesztivál rendezvényhez.  
 

A 2019-es  JUBILEUMI FAFARAGÓ KIÁLLÍTÁSON részt vettek a jelenlegi és a hajdan volt "kis alkotók". Az esemény a 2019-es 
TULIPÁNFESZTIVÁL kulturális kínálatát gazdagította. 
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