Mottó: „Hagyomány és megújulás”
A közösségekre épített kulturális stratégia

A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár
beszámolója a 2012. év szakmai munkájáról

Helyzetelemzés
Tárgyi feltételek:
A 2011 végén megjelenő LEADER pályázatba próbáltuk meg beépíteni a szükséges-és a
projektben lehetséges- eszközrendszer beszerzését (viseletek, könyvtári polcok,
számítástechnikai eszközök, székek, asztalok). A pályázat támogatási határozatot kapott,
megvalósítását már 2012 végén elkezdtük a befejezését 2013.év végére tervezzük. 2012-ben
került benyújtásra - a TIOP pályázat keretében- a könyvtári dokumentumok digitalizálását
elősegítő eszközrendszer (hardver) kiépítésére, beszerzésére megírt konzorciumi program
(Véppel közös projekt), amely támogatást nyert a szerződéskötés folyamatban van.
Természetesen a belső-külső festési, karbantartási munkákra kell még forrást biztosítanunk a
jövőben.
Személyi feltételek:
Intézményünknek 2012-ben 3 főfoglalkozású dolgozója volt: a Művelődési Ház vezetője,
könyvtáros, és a takarító személyében. A kisegítő-takarító feladatokat ellátó munkatársunk
munkájával nagyon elégedett vagyok, ügyeleti, adminisztrációs feladatokat is ellát és a
könyvtári szolgáltatás helyettesítésében is részt vesz. Tanai Erzsébet, könyvtárosunk a
szakfeladattal járó munkáján kívül az intézmény rendezvényeihez, szolgáltatásaihoz
kapcsolódó feladatokat is végez, az E - Magyarország Pontunk szakmai munkáját szervezi, etanácsadó végzettséggel is rendelkezik.
A kulturális terület csak pályázati támogatások révén valósíthatja meg szakmai célkitűzéseit,
az elért kulturális tevékenység szinten tartását. A munkánk 70-75 %-át a forrásteremetés teszi
ki: a pályázatok megírása, lebonyolítása, elszámolása, monitoring feladatai. Szinte minden
héten van egy-egy határidő! (elszámolás, beadás, megvalósítás, monitoring, vagy a projekt
előkészítése)
Nagyrendezvényeinknél a műszaki csoportra, az intézmények, civil szervezetek, önkéntes
segítők közreműködésére feltétlenül szükség van, hiszen másképpen nem tudnánk
megvalósítani őket. Köszönet érte.
Tartalmi munka
1. Intézményünk szakmai programját elfogadott munkatervének megfelelően
teljesítette, az elmúlt esztendőben, amely egy jól működő hagyományos
programsorozaton, és művészeti csoportjaink munkáján alapszik. Minden évben
kiegészül a hagyományos rendezvénysorozat új elemekkel, helyszínekkel, és a
pályázatomban, a vezetési programban meghatározott törekvésekkel.
Megvalósított nagyrendezvényeinkről címszavakban.
-

“Mulatság farsang farkán” népművészeti program a Művelődési Ház és
Könyvtárban

-

-

XXI. Gencsapáti Pünkösdi Vigasságok, XVI. „Gencsi Söprű” Regionális
Néptáncfesztivál II. Vincze Ferenc Szólótánc verseny az NKA, LEADER és helyi
támogatók segítségével, támogatásából bonyolítottuk
Részvétel az Apáti találkozón (énekes csoportjainkkal)
Gencsapáti Fogathajtó Akadály emlékhajtás-falunap
Legényavató és Legénycéhek mulatsága-a Gencsapáti Legénycéhvel közösen
Gencsapáti Szüret (felvonulás, mulatság)
Adventi forgatag:
Kézműves kiállítás és vásár
karácsonyi figura-verseny
Mikulás-váró koncert
Idősek napja
Nemzetközi Betlehemes Találkozó programsorozat- Adventi sorozatunkat az NKA és
a NEA támogatásával valósítottuk meg.

Kiemelt programjainkban helyi, megyei, regionális és nemzetközi programok is szerepelnek,
amely tükrözi az intézmény és a helyi közművelődés fejlesztési elképzeléseinket, a pályázati
programokban való folyamatos részvételünket. (Külön melléklet)
A rendezvénysorozat mellett, természetesen folyamatos programjaink, sorozataink is
megvalósultak. Az Óvodával és az Általános Iskolával közösen hagyományosan szervezzük
évről-évre a bábszínház bérletsorozatot, illetve a rendhagyó irodalomórákat. A település
ünnepi megemlékezéseit a helyi intézményekkel, és művészeti csoportokkal közösen
szervezzük, koordináljuk, véleményem szerint színvonalasan.
Intézményünkben lehetőséget biztosítunk a lakosság, a civil szervezetek, és az intézmények
programjainak. 18 közösség használja az intézményt heti rendszerességgel szabadidős,
művészeti, sport programok lebonyolítására. Konferenciákat, megbeszéléseket, gyűléseket
tartunk folyamatosan, asszony tornát, asztaliteniszt, és sakk bajnoki fordulóknak adunk
helyet. Az ifjúság rendezvényeinek adunk lehetőséget. Kiemelném a Tóth Család
Bábelőadásait, amelyek havonta örvendeztetik meg az érdeklődőket, általában a
kisgyermekes családokat interaktív bemutatóikkal. Jól működik a „Körmönfonó” és a
„Cérnára Cinegére” felnőtt, illetve gyermek kézműves csoport. Az asszonytorna mellett
létrejött a Zumba heti rendszerességgel, és Jóga-foglalkozásokat látogatnak az érdeklődők
szintén heti rendszerességgel. Nagyon fontos feladatunk a Kezdőkör Egyesület által kiadott
helyi újság szerkesztése, és a honlapunk aktuális híreinek feltöltése, azaz a helyi
nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok. Nem győzöm hangsúlyozni a kiadvány helytörténeti
értékét a jövő szempontjából, amely már most érzékelhető főiskolások, egyetemisták
szakdolgozatai kapcsán. 2012-ben fontos feladatot vállaltunk fel civil szervezetünkkel
karöltve, a Vidékfejlesztési pályázatok kezelése, megvalósítása kapcsán. Minden nap
programunk van az intézményben (hétfőtől-vasárnapig), amely a látogatottsági adatokból is
kitűnik. Az intézmény összes látogatói létszáma a közművelődési szakfeladat kapcsán 35 391
fő (!), amelyben a napi rendszeres, és a rendezvényi látogatottság (7755 fő) és a más
szervezetek nálunk tartott programjainak látogatottsága is szerepel. A könyvtári adatokat
külön részletezzük.
2. Művészeti csoportjaink a szakmai munkánk alapját jelentik, hiszen a közművelődési
terület egyik legfontosabb feladata a művészeti közösségek létrehozása, gondozása. Az
előző évben megvalósított programjaikról, eredményeikről készítettünk egy rövid
beszámolót.
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A Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes
2012. évi szakmai munkájának rövid bemutatása
2012 valóban a kihívások éve volt az együttes életében: március 17-én, a Muharay Elemér
Népművészeti Szövetség által rendezett Tavaszköszöntő Néptáncantológián
közreműködtünk (Budapest MOM Kulturális Központ) a Nyugat-Magyarország
hagyományőrző néptáncegyütteseivel közös 2 órás műsorral, amelyet az együttesünk
koreográfusa Csollány Csaba állított színpadra. (Az emberi élet fordulói címmel).
Március 31-én az Országos Táncháztalálkozón az ifjúsági csoport (Ispiláng) és a
Gencsapáti Legénycéh mutatkozott be.
Ki kell emelnem a Spiegel Zoltán és Spiegel –Szabó Viktória házaspár szakmai munkáját,
akik az ifjúsági csoport művészeti tevékenységét példaértékűen irányítják. A rendezvény a
mozgalom legnagyobb seregszemléje Magyarországon 20-30 ezres látogatottsággal.
Az Ispiláng együttes szólistái: Tóth Adrienn, és Pothárn László az Országos
szólótáncversenyen második helyezést értek el, amely óriási eredmény, ha figyelembe
vesszük, hogy az ország művészeti iskoláinak tanulói versenyeztek! A csoport
Győrszentivánon megrendezett Régiós fesztiválon ezüstminősítést kapott.
2012-ben Lengyelországban a Warsfolk (Varsó) nemzetközi Néptáncfesztiválon,
képviseltük hazánkat és Gencsapátit.
A helyi közreműködéseket, és a színpadi betlehemezéseket is számolva közel 50 szereplésünk
volt 2012-ben! Vas megye szinte minden jelentős fesztiválján közreműködtünk (Szent Márton
napi kirakó, Tök fesztivál, Velemi Gesztenye ünnep, Országos Fazekas napok
Magyarszombatfa, Márton napi Vásár, Lajtha László Emlék konferencia, stb…), de felléptünk
Kapolcson a Művészetek Völgye Fesztiválon, falunapokon, és térségi fesztiválokon is
bemutatkoztunk.
Programok-előadások 2012-ben:

DÁTUM

HELYSZÍN, program

2012.02.18.
2012.03. 17.

Mulatság a farsang farkán
Budapest tavaszköszöntő
néptáncantológia
Tánháztalálkozó-Ispiláng
Táplánszentkereszt medvehagyma
virágzás ünnepe
Szombathely Bartók terem

2012.03. 31.
2012. április
29.
2012. május
12.
2012. május
27.
2012. június 2.
2012. június 3.
2012. június 9.
2012. június
23.
2012.06.30.
2012. július 8.
vasárnap
2012. július
29.
2012. 08.03.
2012. 08.04.
2012.08.11.
2012. 08. 19.
2012.08.20.
2012. 08.2226.
2012.09.08.
2012.09.15.

Gencsi söprű, Vincze Ferenc szóló
helyben
Körmend Lajtha Koreográfiai
verseny
Csempeszkopács
Répcelak Kalinkó
Sióagárd –halfőző verseny
VÉP Ispiláng
Magyarszombatfa
Bejcgyertyános

2012.09.22.
2012. 09.29.
2012. 09.30.
2012. 10.06.
2012. 10.14.
2012.10.23.
2012. 11. 9-10.
2012.11.10.
2012.11.28.
2012.12.08-09.
2012.12.10.
2012.12.10.
2012. 12. 16.
2012. 12. 15.
2012. 12. 19.

Kapolcs
Kerkáskápolna
legényavató
Torony, Szentpéterfa
Apáti búcsú
Lengyelország - Warsfolk fesztivál

2012. 12.21.
2012. 12.22.
2012.12. 23.
2012.04.24.

Legénycéh közreműködése a Győri
Pálinka fesztiválon
Gencsapáti szüret
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Mihályi falunap
BÜK Antológiás
nagyműsor
Magyarszombatfa-tökfesztivál keretén
belül - Ispiláng
Perenye szüreti felvonulás
Velem gesztenye ünnep
Gencsapáti megemlékezés - Kispiláng
csoport
Márton napi kirakó-Szombathely Fő
tér
Múzeumfalu Szhely
Lajtha emlékműsor Szombathelyen
Nemzetközi Betlehemes Találkozó
Debrecen
Bükön betlehemezés, regölés 3 előadás
2 helyszínen
Szhely, Pelikán Hotel betlehemezés az
egyetem nemzetközi konferenciáján
Lukácsháza
Gencsapáti idősek napi szereplés
Ispiláng szereplése a Pesovár AMI
műsorában
Szhely Püspöki palota
Gencsapáti Betlehemes Találkozó
Szhely, Bük
Győr –Ispiláng regionális szóló

„Ispiláng Együttes”- és a többiek, azaz elkötelezett utánpótlás nevelés
Az egyre érettebb, és színvonalas népművészeti produkcióra képes Ispiláng
Néptáncegyüttesen kívül az Óvodában is működik népi játék-néptánc oktatás, illetve egy alsó
tagozatos csoport is ismerkedik a népművészetünk értékeivel. Bízom benne, hogy
településünk szellemi kulturális örökségének, néprajzi étékeinek elhivatott ismerői, és követői
lesznek. Az Ispiláng Együttes 2012-ben a Szivárvány művészeti fesztiválon ezüstminősítést
és különdíjat kapott, amely rangos szakmai elismerése a közösség munkájának. A csoport
művészeti munkáját 2009-től Spiegel Zoltán és Spiegel-Szabó Viktória vezeti és
irányítja, kiválóan. Ki kell emelnem azt a szülői hátteret és hozzáállást, amely
példaértékű a maga nemében, velük egy Veszprém megyei kiránduláson vettünk részt
2012 októberében.
„Kispiláng” 4-7 osztályos gyermekek néptánc-népijáték csoportja heti rendszerességgel
dolgoznak, a foglalkozásokat Szombathelyi Tamás vezeti, aki a Gyöngyös-kert Óvodában
„szeretteti meg” a gyermekekkel a műfajt, és oktatja a népi játékot, néptáncot.
„Kópic”- „Kiskópic”
2011 szeptemberében egy iskolai szülői értekezleten invitáltuk az alsó tagozatos gyermekeket
egy közösségbe, így jött létre a csoport 26-28 fővel, akik szintén heti rendszerességgel
sajátítják el az alapokat, építve az Óvodában végzett munkára. Már bemutatkoztak az idei
Gencsi Söprűn, nagy sikerrel. A csoport vezetői: Spiegel-Szabó Viktória és Spiegel Zoltán
A működésről: Együttesünk nagyon elkötelezett munkával saját bevételeiből (pályázati
szereplések), pályázatokból, felajánlásokból, támogatásból és a szülők segítségével tartja fenn
azt a színvonalat, amely már hosszú évek óta jellemzi munkáját. A csoportjainkban, ha az
óvodásokat is figyelembe vesszük, több mint 100 gyermek, fiatal és felnőtt foglalkozik aktívan
a néptánccal. Szinte az egész országban, és külföldön is nagy örömmel fogadnak bennünket,
és ismerhetik meg általunk a gencsapáti és vasi kultúrát, és a szűkebb pátriánk néptánc
örökségét.
A Vasi Népdalstúdió 2012. évi munkájáról
A 23 éve alakult Vasi Népdalstúdió a hagyományokra épülő népi éneklés oktatását és
közkinccsé tételét tűzte ki célul. 1992-től Gencsapátiban egyedülálló népzenei műhelyként
végzi munkáját, mely Vas megye és a régió több intézménye számára példaértékű, és
inspiráló. Népdalversenyeink hiteles szakmai színvonalat biztosítanak minden résztvevőnek,
regionális továbbképzéseinken a vezetők segítése, tapasztalatcseréje valósul meg, és
találkozások a még élő Népművészet Mestereivel. Népdalversenyek zsűrijébe is sokszor
kapnak meghívást.
Új csoport indult Csicsergő névvel, óvodás, kisiskolás tagokkal, mely minden bizonnyal
bővülni fog. Ők karácsony előtt a templomban már hallhatók voltak a régebbi énekesekkel,
szépen megtanulták a karácsonyi dallamokat.
Két új felnőtt énekes is jelentkezett a stúdióba, akik az idei márciusi 14.-i könyvtári kiállítás
alkalmával mutatkoztak be először, énekeltek együtt az összes tanítvánnyal.
Nagyon örülünk az olyan meghívásoknak, ahol minden korosztály képviseltetheti magát,
színes és sokrétű műsort szerkeszthetünk így a hagyományos énekeinkből. pl. a Bartók
Teremben december 16-án.
Tanai Erzsébet művészeti vezető minden évben részt vesz a Népdalkör Vezetők Országos
Továbbképző táborában Szigligeten, ahol újabb népzenei anyagokat tanul, s hoz haza
tanítványainak. 2012-ben Maros menti dallamokkal gazdagodott így a stúdió.

Az immár három utánpótlás csoportra és a művészeti vezetőre minden helyi megemlékezésen
számítani lehet, de megyei és országos meghívásaik is vannak. A csoportoknak együtt 2011ban is kb.26 fellépésünk volt, mely komoly szakmai felelősséget ró a művészeti vezetőre.
A Kökörcsin együttes munkájáról.
A 2004-ben alakult utánpótlás csoport az elődök nyomán szorgalmasan tanulja a népi éneklés
hiteles előadását. Sokszor énekeltek együtt a stúdiósokkal megyei és helyi rendezvényeken.
Önállóan is sok felkérésük van, 2012-ben a Boróka Együttessel is többször volt közös
műsoruk. Az évente ismétlődő sok fellépés nagyon összekovácsolta az együttest, így önálló
műsor tartására is alkalmassá váltak, s a Vasi Népdalstúdió népdal csokrait is folyamatosan
tanulják. Rendhagyó énekóra tartására is felkérték a csoportot, a Felsőszölnöki Általános
Iskola tanulói töltötték meg a művelődési házukat, s hallgatták, majd tanulták vidám
népdalainkat. A nyári Kisapátiban rendezett Apáti találkozóra új stilizált kötényruhájuk is
elkészült, szép egységes színpadi öltözékük sokat emel a produkciójukon.
A Boróka együttes munkájáról
2010.januártól három első osztályos gencsapáti kislány alakított új kiscsoportot, s
szorgalmasan tanulják az új összeállításokat, 2011-től már négy fővel dolgoztunk, s önálló
programot is vállalhattunk az Őrségben Kerkáskápolnán, a hagyományos szántóversenyen
nagy sikere volt a rutinos, bátor leánycsapatnak. Reméljük, még több szülő ismeri fel a népi
éneklés értékeit: a természetes hangképzést, a közösség nevelő hatását, az életkornak,
képességnek, egyéniségnek megfelelő népdal és szövegválasztást, a magyar népdalok
hiteles megszólaltatását.
Bemutatkozásaink, fellépéseink 2012-ben.
01.24. Szombathely, Gyermekek Háza néprajzi kiállítás megnyitója: Boróka Együttes.
03.14. Gencsapáti, Gyöngyös-kert Óvoda: Tanai Erzsébet énekel a kicsik ünnepén.
03.23. Felsőszölnök: Kökörcsin Együttes és Tanai Erzsébet énekórája.
03.21. Szombathely, AGÓRA Művészeti Szemléjén a Boróka Együttes énekel
04.04. Gencsapáti: Gróf Apponyi Általános Iskola: Boróka Együttes a Ki mit tud?-on
04.28. Vass Lajos Népzenei Verseny: Sümeg: Dunántúli középdöntő: Kökörcsin Együttes:
Arany fokozat.
04.29. Táplánszentkereszt, Medvehagyma Fesztivál: Kökörcsin Együttes, Séllei Noémi.
05.21. Szombathely, Gyermekek háza: Kiállítás megnyitó: Kökörcsin Együttes.
05.23. Szombathely, Brenner Általános Iskola: Óvodás és alsós népdaléneklési verseny
Békefi Antal emlékére: Tanai Erzsébet is a zsűriben.
05.27. Gencsapáti, Hősök Napja: Kökörcsin és Boróka együttes, Tanai Erzsébet.
05.27. Gencsapáti Pünkösd: Boróka és Kökörcsin Együttes.
06.07. Szombathely, Ünnepi Könyvhét megnyitója: Boróka Együttes.
06.23. Kisapáti, Apáti Találkozón képviseljük a községet: Boróka, Kökörcsin Együttes és
Tanai Erzsébet énekel.
06.28.Sárvári Várban Németh Mihály szobrászművész állandó kiállításának megnyitója:
Tanai Erzsébet/a művész unokahúga/ köszöntője.
07.08-07.013-ig Szigligeten, Országos Népzenei továbbképzésen: Tanai Erzsébet és Varga
Diána.
08.04. Kerkáskápolna, Szántóverseny: Boróka Együttes és Tanai Erzsébet műsora.
08.05. Sárvári Várban Beszprémy Józsefné népi iparművész/90 éves/ és tanítványainak
kiállításán köszöntés. Tanai Erzsébet/szintén tanítvány/ és Németh Tamás zenész.
08.20. Gencsapáti, Apáti Templom előtt: Augusztus 20.-i ünnepély: Vasi Népdalstúdió.
09.14. Szombathely, Kistérségi Forgatag a Fő téren: Kökörcsin és Boróka Együttesek.
09.30.Szombathely: SEK: Népművelői Konferencia: Tanai Erzsébet.
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11.08.Herény, Bezákné Hargitay Márta tiszteletére sióagárdi hímzések kiállítása: Tanai
Erzsébet.
12.01. Ostffyasszonyfa: A 35 éves Népdalkör és Citerazenekar ünnepe: Tanai Erzsébet
énekel és Németh Tamás dudál és tárogatózik.
12.14. Celldömölk: Dunántúli Művészeti Iskolák Népzenei Versenye: Zsűrizés: Tanai
Erzsébet.
12.15. Gencsapáti, Idősek Karácsonya: Boróka Együttes.
12.15. Szombathely. Fő tér, Adventi koszorún harmadik gyertyagyújtás: Vasi Népdalstúdió,
Kökörcsin Együttes, Németh Tamás és Avas Bendegúz zenészek önálló műsora.
12.16. Szombathely, Bartók Terem: Adventi előadás: A Vasi Népdalstúdió, a Kökörcsin és
Boróka Együttesek, Németh Tamás és Avas Bendegúz zenészek fél órás műsora.
12.22. Gencsapáti Betlehemes Találkozó: Kökörcsin, Boróka és Csicsergő Együttesek,
valamint Tanai Erzsébet előadása: Adventi és karácsonyi népdalok és népi énekek.

A könyvtár 2012. évi beszámolója
Gencsapáti község könyvtára lakóhelyi nyilvános könyvtár, amely közkönyvtárként a
település valamennyi lakója számára állampolgári jogon biztosítja az információkhoz, a
könyvtári dokumentumokhoz, a magyarországi könyvtári rendszer szolgáltatásaihoz való
szabad hozzáférést.
Gyűjteményével, szolgáltatási rendszerével arra törekszik, hogy kielégíthesse a legszélesebb
körű közművelődési/tájékozódási igényeket, segítse a könyvtárhasználati kultúra kialakítását,
és az élethosszig tartó tanulás színterévé váljon. Segíti a település környezeti, művészeti,
szellemi értékeinek feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások, népi
hagyományok gondozását, gazdagítását, támogatja a művelődési közösségek tevékenységét.
Iskolai könyvtárként pedig lehetővé teszi, hogy a Gencsapáti Körzeti Általános Iskola
tanulói és pedagógusai minden tanítási napon igénybe vehessék szolgáltatásait. Ezeket a
célokat tartalmazza a könyvtár érvényes Küldetés nyilatkozata.
A céloknak megfelelő munkára az átépített, kibővített, tágas terekkel rendelkező, barátságos
könyvtár igazán alkalmas, melyben az E-Magyarország Pont is működik 4 számítógéppel.
Az állomány alakítása 2012-ben is rendszeresen és átgondoltan folyt, a könyvtárt használó
olvasók igényei és a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően. 2012. dec.31.-én a könyvtár
állománya 14854 kötet volt és 16 fajta folyóiratot vehettek kézbe az olvasók, melyek a friss
példányok kivételével több évre visszamenőleg kölcsönözhetők. Ez a magas szám a kistérség
által fizetett 10 folyóiratnak köszönhető. 3 folyóiratot ajándékba kaptunk az olvasóktól, 2-őt
mi vásároltunk, és a helyi Hírmondó is a kezdetektől visszakereshető. Minden korosztály
részére vásárolunk friss irodalmat, akár kikapcsolódási vagy tanulási, kutatási céllal keresi fel
az intézményt. A Berzsenyi Dániel Könyvtárba a 2012 év adatairól a kötelező statisztikai
jelentést elküldtük, melynek részletei a folyamatosan vezetett nyilvántartási naplókban bárki
számára hozzáférhető.
A könyvek vásárlására fordított összegek, és a vásárolt könyvek száma:
2007-ben 616 438 Ft-ért vettünk 334 kötetet,71 181Ft –ért folyóiratot, ehhez 67 000 Ft
érdekeltségnövelő támogatást kaptunk. Ajándékként 30 kötettel gyarapodott a könyvtár.
2008-ban 419 366 Ft,- ért vásároltunk 231 kötetet, 65. 769 Ft-ért folyóiratot. Ajándékként
kaptunk 40 kötetet. Az érdekeltségnövelő támogatás összege.
2009-ben 476 724 Ft-ért vásároltunk 234 kötetet, és 40.852 Ft-ért folyóiratot,
érdekeltségnövelő támogatás: 51 000 Ft volt, saját bevétel: 83 000 Ft.
2010-ben 448.602 Ft-ért vásároltunk 291 kötetet, és 24.602 Ft-ért folyóiratot. Kapott
érdekeltségnövelő támogatás összege: 59 000Ft volt. Ajándékként 26 kötettel gyarapodott a
könyvtár 30.359 Ft értékben.
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Azért sikerült kevesebb összegért több könyvet venni, mert új internetes partnert
találtunk, aki több kedvezményt ad a kötetekre.
2011-ben 504.101Ft-ért vásároltunk 342 kötetet, és 4392 Ft-ért folyóiratot. Kapott
érdekeltségnövelő támogatás: 73 000 Ft. Ajándékként 53 kötettel gyarapodott a könyvtár
43.189Ft értékben.
2012-ben 545.754Ft-ért vásároltunk 315 kötetet, és 10.038 Ft-ért folyóiratot. Ebből az
érdekeltségnövelő támogatás összege: Ajándékként 85 kötettel gyarapodott a könyvtár
130.393 Ft értékben.
A látogatók számának összehasonlítása:

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

14 év alatt
5078
4896
5108
5711
5715
6206
6372

14 év felett
4224
5050
4402
4904
4904
4649
4487

összesen
9302
9956
9510
10.615
10.619
10855
10859

A kölcsönzött dokumentumok száma:

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

14 év alatt
2538
1530
3127
4116
4249
4748
5082

Helyben használt dokumentumok száma
14 év alatt
2006
4440
2007
4843
2008
6853
2009
7188
2010
7280
2011
8963
2012
8564

14 év felett
8348
7348
6026
7125
7248
7010
6539

összesen
10.886
8878
9153
11241
11497
11758
11621

14 év felett
7344
7656
5634
6540
6138
5947
6490

összesen
11784
12499
12491
13728
13418
14910
15054

Az itt látható adatok mutatják, hogy mind a felnőtt lakosság, mind a gyermekek és az ifjúság
körében is változatlanul népszerű a könyvtár és annak minden szolgáltatása. Az e
Magyarország Pont könyvtárban való működése jelentősen átalakította az információkhoz
való hozzáférés lehetőségeit. 2012-ben 2717 fő választotta az interneten való tájékozódást.
Internetes ügyintézésről, vásárlásról, stb. a könyvtáros bárkit tájékoztat, hisz képzett
Információs Társadalmi Tanácsadóként látja el a feladatát. Ezen kívül a fiatal családok
körében válik egyre népszerűbbé a könyvtár, szívesen beszélgetnek, mesélnek itt a
gyerekeknek, társasjátékokkal játszanak, összekötik a játszótéri sétát a hasznos
kikapcsolódással. Sok új gyermekkönyvvel gyarapodott emiatt a könyvtár állománya.
2011-től felsős baráti társaságok is sokszor felkeresik a könyvtárat, mert jó itt
találkozni, beszélgetni, könyveket válogatni.
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A könyvtárunkban meg nem lelhető irodalmat könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítottuk
az olvasóknak 2012-ben is 98 alkalommal.
2006-ban indult el a Szombathelyi Kistérségi Társulás segítségével sok új lehetőség, amit
a Berzsenyi Könyvtár koordinál. Így jut el hozzánk minden évben olyan friss könyvcsomag
Újdonságkönyvtár címmel, melyet mi nem tudnánk megvásárolni. Ezeket a
dokumentumokat külön állományrészként kezeljük, sok értékes könyvhöz, DVD-hez, CDhez jutottak így olvasóink, valamint értékes társasjátékok is várják az érdeklődőket.
A könyvtárban 5 alkalommal volt bábelőadás, mely továbbra is rendkívül népszerű, a
Tóth család felnőtt és ifjú tagjai interaktív formában magas színvonalon mesélnek, báboznak,
játszanak a gyerekekkel.
A Gyöngyös-kert Óvoda minden csoportja részére tartottunk könyvtárbemutatást,
tájékoztatást mesével, énekkel, könyvtári tudnivalókkal, könyvajánlattal egybekötve. Szép és
értékes ajándékokkal nyílt meg a karácsonyi kézműves kiállítás és vásár. A könyvtárban
zajlott egy magyar-szlovén pályázatzáró sajtótájékoztató, kiállítással, bútorfestési bemutatóval
egybekötve és a Gencsi Söprű néptánc fesztivál zsűrizése is.
A könyvtáros napra készen vezeti a könyvtár nyilvántartásait, felel a könyvtár raktári
rendjéért a visszahozott könyvek visszaosztásával, javítja a megrongálódott példányokat,
vagy kötésre, állományból való kivonásra készíti elő azokat.
A beiratkozott olvasók száma:
2006-ban 324 fő, 2007-ben 316 fő, 2008-ban 322 fő, 2009-ben 331 fő, 2010-ben 332 fő,
2011-ben 345 fő, 2012-ben 348 fő.
A beiratkozott olvasók nemek szerinti megoszlása.
2006-ban 150 férfi és 174 nő, 2007-ben 134 férfi és182 nő, 2008-ban 125 férfi, és 197
nő,2009-ben 202 nő,129 férfi.2010-ben 126 férfi és 206 nő, 2011-ben 133 férfi és 212 nő,
2012-ben 118 férfi és 230 nő.
A beiratkozott olvasók életkor szerinti megoszlása
14 év alatt
15-19 év
20-29 év
30-49 év
50-59 év
60éves és idősebb

2005
159
45
38
51
24
7

2006
160
55
28
47
20
14

2007
155
55
27
50
19
10
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2008
169
45
25
51
20
12

2009
182
32
26
56
25
10

2010
179
39
21
54
26
13

2011
195
25
22
55
31
17

2012
194
32
20
55
24
23

Rövid összegzés
Az intézményünk gazdálkodása, forrásteremtése az elmúlt esztendőben is lehetővé tette a
szakmai programjaink megvalósítását, és a művészeti csoportjaink működését. A
rendezvényekre elkülönített önkormányzati támogatás minden esetben pályázati önerőnek
minősült, hiszen szinte minden programunkra pályázatot nyújtottunk be 2012-ben is, amelyre
volt kiírás. (A pályázatokról készített összesítőt külön mellékeljük)
Összességében intézményünk költségvetésében 3 700 000 Ft bevételt sikerült realizálnunk a
működési bevételekkel együtt. A Kezdőkör Egyesület pályázatainak, az együttesünk szakmai
bevételeinek segítségével még 4,8 millió Ft-ot sikerült a szakmai programok, és a művészeti
csoportok finanszírozására fordítanunk. A közösségeink, művészeti csoportjaink munkája
magas színvonalú, ennek szinten tartása sem könnyű feladat. A funkciókat egybevetve az
intézmény teljes látogatói létszáma: 46 250 fő, ha a könyvtári és közművelődési
statisztika adatokat összesítjük, amely nagyon jónak mondható a település
lélekszámához viszonyítva. (Az adat a statisztikai összesítő táblázat eredménye)
Célunk továbbra is, hogy szolgáltatásainkat minél többen vegyék igénybe, és olyan
közösségeket generáljunk, segítsünk, amelyek a szabadidő hasznos eltöltésén túl a
nemzeti és egyetemes kultúrát művelik is, vagyis alkotnak. A kormányzatunk új
közművelődési stratégiája is ezt szorgalmazza: a közösségfejlesztést, közösségi tervezést
állítva a középpontba. Az intézményünk alkotó közösségeibe 183 fő jár heti
rendszerességgel, velük együttműködve tervezhetjük, fejleszthetjük településünk
közművelődését, kulturális törekvéseinek megvalósítását.
.
Köszönjük minden intézménynek, civil szervezetnek, vállalkozásnak az egész éves
együttműködést, támogatást.
Külön köszönet Gencsapáti Község Önkormányzatának, hogy támogatja az általunk
képviselt szakmai programot, és a KULTÚRÁT!

Gencsapáti, 2013. május 22.

Varga Albin
Igazgató
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Tanai Erzsébet
Könyvtáros

Pályázatok 2012-2013.
Tárgy: Tájékoztató a benyújtott pályázatok állapotáról
Készítette: Varga Albin Művelődési ház és Könyvtár igazgatója, Kezdőkör Egyesület titkára

A benyújtott projektekről, eredményekről
2013. májusi állapot szerint
Benyújtott pályázatok

A pályázat
címe
Tematikus út

terület
Vidékfejleszté
s LEADER

igényelt
támogatá
s
4 000 000
Ft (nettó)

jóváhagyott
támogatás

pályázó

állapot

3 587 169 Ft
(nettó)
intenzitás 100
%, de az Áfát
nem
finanszírozza
9 822 942 Ft
(bruttó)
intenzitás 100
%

Gencsapáti
Község
Önkormányzat
a

befogadott,
támogatott,
megvalósítás
folyamatban

Kezdőkör
Egyesület

3 000 000 Ft
(bruttó)
intenzitás 100
%

Kezdőkör
Egyesület

megvalósítás
folyamatban
(első
kifizetési
kérelem
benyújtása
2012.
december)
megvalósított
, elszámolt,
kifizetett

Kulturális
Vidékfejleszté
terület eszköz, s LEADER
marketing

9 323 250
Ft (bruttó)

Gencsi
Söprű
Regionális
Néptáncfesztivál
, Vincze Ferenc
szólótánc
verseny
2012. évi
népművészeti
programsorozat
megvalósítása

Vidékfejleszté
s LEADER

3 000 000
Ft (bruttó)

Nemzeti
Kulturális
Alap

1 960 000 800 000
Ft Művelődési
Ft
(megítélt
Ház és
támogatás)
Könyvtár
intenzitás
90%
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megvalósított
, elszámolt

A pályázat címe

terület

Könyvtári szolgáltatások
összehangolt
infrastruktúrafejlesztése
–„Tudásdepó Expressz”
támogatására
TIOP – 1.2.3/11/1
TÁMOP-3.2.4.B-11/1
“Tudásdepó-Expressz” – A
könyvtári
hálózat
nem
formális
és
informális
képzési szerepének erősítése
az élethosszig tartó tanulás
érdekében

Közgyűjtemény
Az
elektronikus
nyilvántartási
rendszer
infrastruktúrájának
megvalósítása
Közgyűjtemény
Az
elektronikus
nyilvántartási
rendszer,
helytörténeti
digitális archívum
megvalósítása,
olvasást népszerűsítő
programok,
képzések

Kulturális
kisléptékű
átalakult
Kulturális
alapján

Művészeti csoportok
szakmai
programjaira,
felmenő rendszerű
művészeti
fesztiválok, alkotó
közösségek táborai,
továbbképzéseire
2012-2013.
első
negyedév

programok,
projektek az
Nemzeti
Alap kiírásai

- Játszótér fejlesztés a
Művelődési
Ház
és
Könyvtár udvarán,
Parkosítás,
látvány
térelemek, őshonos fák
kihelyezése a templom
mögötti területen.

Falumegújítás
program
Vidékfejlesztés

Nemzeti Kulturális Alap
kiírásai alapján
Táncház
sorozat,
alkotótábor,
kulturális
programsorozat
Gencsi
Söprű
Regionális
Néptáncfesztivál
megvalósítására 2013-ban

Nemzeti
Alap

Kulturális

igényelt támogatás
(intenzitás)
8 millió Ft
(projektméret
8
millió Ft)
100 %
Ebből 3,5 millió Ft a
Gencsapáti fejlesztés
10-30 millió Ft
(tervezett
projektméret
15 millió Ft)
100 %

pályázó

állapot

A Vépi
Művelődési
Ház és
Könyvtárral
közös
konzorcium
Nyilvános
könyvtári
feladatot
ellátó
intézmény, A
Vépi
Művelődési
Ház és
Könyvtárral
közös
konzorcium

Támogatott
kategóriába került,
szerződéskötés
folyamatban.

3 projektet
nyújtottunk be
programok,
művészeti
csoportok
finanszírozására
(táncház, tábor
rendezvények
kategóriában)
intenzitás 100 %
Megítélt támogatás
200+400+900=
összesen:
1500 e. Ft
A két projekt
megvalósítására,
tervezés, kivitelezés
eszközbeszerzések
9 mill. Ft bruttó
100 % intenzitás

Művelődési
Ház
és
Könyvtár

Megvalósított,
elszámolt

Kezdőkör
Egyesület

Határidőben
benyújtott,
támogatott
határozatra vár

3 projektet
nyújtottunk be
programok,
művészeti
csoportok
finanszírozására
(táncház, tábor
rendezvények
kategóriában)
intenzitás 100 %
Megítélt támogatás
200+300+600=
összesen:
1100 e. Ft

Művelődési
Ház
és
Könyvtár

Szerződéskötések
előkészítése
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Sajnos nem nyert
támogatást.

