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A Balassi Bálint Megyei Könyvtár a Közgyűjtemények Kollégiumának meghívásos 

pályázatán (P.a.: 204107/00238) 1.577.000 Ft támogatást nyert „Könyvtármozi 

programsorozat Nógrád megyében” című programjának megvalósításához. 

Programsorozatunk fő célja az volt KönyvtárMozi szolgáltatás meghonosításával, hogy a 

kistelepülési könyvtárakban új szolgáltatást vezessünk be, amely lehetőséget biztosít az 

emberek számára olyan szabadidős tevékenységekre, melyek alapja a közös filmnézés, 

filmélmény. Ezek megbeszélése, feldolgozása, apropója lehetőséget biztosít a hasonló 

érdeklődésen alapuló közösségek kialakulására, rendszeres találkozásokra, 

beszélgetésekre. 

 A KönyvtárMozi bemutatásán és népszerűsítésén túl módszertani szakmai programok 

szervezésével a program szakszerű megvalósítását, jó példák bemutatását és módszertani 

útmutatást kívántunk nyújtani a programban résztvevő könyvtárosok számára. 

A program indításakor 11 regisztrált településünk szerepelt a programban, de rendszeres 

vetítés csak 2 településen működött, ott viszont igen jól. További 3 településen 2016-ban 

néhány vetítés történt csupán. Szerettük volna aktivizálni a programban regisztrált 

településeket és ösztönözni másokat is a szolgáltatás bevezetésére, programunkat ennek a 

tervnek jegyében állítottuk össze. 

A program fő elemei voltak:  

 szakmai napok  

 módszertani szakmai programok, kiscsoportos bemutató foglalkozások  

 mintafoglalkozások 

 helyszíni konzultációk 

A programsorozatot elindító szakmai napunkat május 15-én Varsányban rendeztük meg. A 

szakmai nap fő témája a KönyvtárMozi, mint szolgáltatás lehetőségeinek bemutatása volt. 

Bevezetésként Vadász Péter, a szolgáltatás megyei koordinátora foglalta össze a 

KönyvtárMozi előnyeit és lehetőségeit. Vázolta a csatlakozással kapcsolatos teendőket, 

technikai háttérinformációkkal látta el a hallgatókat. A tartalmi megvalósításról azon 

települések könyvtárosai beszéltek, ahol sikeresen működik a program. Kozárd, 

Nógrádmegyer, Nőtincs és Szécsénke könyvtárosa osztotta meg velünk tapasztalataikat. 

Szó esett a szervezésről, a választékról, és a közönség megszólításának módszereiről is. 

Ezt követően Ferik Ibolya osztályvezető ismertette a megyei könyvtár KönyvtárMozi 

programját. A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte, 70 fő vett részt a szakmai napon. 

Május és október november hónapban a regisztrált vagy érdeklődő szolgáltatóhelyeket 

meglátogattuk és személyes konzultáción beszéltük meg az esetleges problémákat, 

tisztáztuk a csatlakozással, szervezéssel kapcsolatos kérdéseket. Látogatásunk során 

átadtuk a KönyvtárMozihoz készült központi módszertani segédanyagokat. Nagyon 

eredményesnek éreztük a személyes konzultációkat, mert így a technikai kérdéseket és 

módszertani problémákat is meg tudtuk beszélni a könyvtárosokkal. 

Májusban és novemberben módszertani szakmai napot szerveztünk a KSZR könyvtárosok 

számára, ahol élőben is megtapasztalhatták, mitől más egy KönyvtárMozi foglalkozás, mint 

egy mozifilmvetítés. A helyszíneket és foglalkozás típusokat úgy választottuk ki, hogy a 

települések nyagyságrendje, a megcélzott olvasói csoport eltérő legyen. 



2 

 

Május 31-én KönyvtárMozi szakmai nap keretében két településre, Kozárdra és 

Nógrádmegyerbe látogattunk, ahol bemutató vetítésen ismerkedtünk a foglalkozások 

módszertanával. A 161 fős lakosú Kozárdon idősek számára szervezett programon vettünk 

részt, ahol is az Ízőrzők sorozat Herencsényről szóló epizódját néztük meg együtt Figuráné 

Csáki Zsuzsanna vezetésével. A vetítést a két közeli településen, Kozárdon és 

Herencsényben élők életmódjáról folyó beszélgetés, és a témához kapcsolódó kvíz követte, 

majd megkóstolhattuk a helyi receptek alapján készült süteményeket.  

Nógrádmegyerben a település sajátosságai és nagyságrendje (1633 fő) is eltérő, itt egy 

olyan foglalkozást láttunk, melyen egy rendszeres KönyvtárMozi-látogató gyermekcsoport 

vett részt. A Beatrix királyné tréfája című rajzfilm kapcsán összeszokottan dolgozó 

csoportokban zajlott a beszélgetés, feladatmegoldás. A program végén mindenki 

elkészíthette saját iniciáléját. A foglalkozást Szigetiné Huszkó Klára vezette. A programon 36 

fő vett részt. 

A napot a tapasztalatok közös megbeszélése, összefoglalása zárta. Rendkívül sok élményt 

és ötletet gyűjtöttünk és sokak számára inspiráló volt a közvetlen tapasztalás. Örömmel 

nyugtáztuk, hogy a program valamennyi résztvevője vagy újonnan regisztrált, vagy aktívabb 

lett a szolgáltatás szervezésében. A nyári szünidő alatt különösen népszerűek voltak a 

vetítések és a kapcsolódó foglalkozások. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel november 6-án 37 fő részvételével Karancskesziben 

illetve Vanyarcon szerveztünk hasonló szakmai napot. A délelőtti programon 

Karancskesziben A rátóti csikótojás című mesét és annak feldolgozását néztük meg az 

általános iskola 4. osztályosaival. A foglakozást Kissné Adél és Langa Erzsébet 

könyvtárosok tartották, gitáron közreműködött Kolozsi László Zsolt tanár úr. A második 

helyszínen, Vanyarcon, Hugyeczné Nedeliczki Mária vezetésével egy heterogén, alkalmi 

látogató felnőtt csoporttal együtt az Ízőrzők Zebegényi részét tekintettük meg. Az ezt követő 

foglakozáson régi, ételekkel kapcsolatos kifejezések, tájszavak megfejtése következett. A 

napot ezúttal is a látottak megbeszélése követte. 

Az év folyamán a pályázat segítségével 10 településen 2-2, 2 településen 1-1 

mintafoglalkozást biztosítottunk annak érdekében, hogy elinduljon és népszerűbbé váljon a 

KönyvtárMozi. Célunk, hogy a mintafoglalkozás alapján a helyi könyvtárosok a továbbiakban 

maguk is tudjanak hasonló programokat szervezni. A mintafoglalkozásokat Figuráné Csáki 

Zsuzsanna könyvtáros, Szigeti Lászlóné könyvtáros és Hugyeczné Nedeliczki Mária 

pedagógus vezették az alábbi településeken: Hollókő, Hugyag, Endrefalva, Etes, 

Szilaspogony, Nógrádkövesd, Karancskeszi, Nógrád, Márkháza, Vanyarc, Héhalom, Nőtincs.  

A foglalkozásokon összesen 159 gyermek és 270 felnőtt vett részt. A 12 településen 

összesen 429 főt vonzott a könyvtárakba ez a program. 

2017. évi KönyvtárMozi program záróeseményére 2017. december 11-én került sor. A 

programot egy szakmai nappal zártuk, amelyre az egri Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár munkatársait hívtuk meg. Tőzsér Istvánné a Közösségépítés a könyvtárakban, 

Szabó Eszter a KönyvtárMozi a Hevestékában, Szécsényi Orsolya pedig Éljen a grund! A 

Pál utcai fiúk élményalapú feldolgozása a KönyvtárMoziban címmel mutatták be a Heves 

megyei tapasztalatokat. A résztvevő kollégák örömmel fogadták az egriek élményszerű 

beszámolóját, módszereit. A sokrétű és színes előadásokból sok jó ötletet, új megoldásokat 

meríthettünk. 





4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

  



6 

 

  



7 

 

 

 

 

 



KönyvtárMozi program Nógrád megyében összefoglaló táblázat 

 

MINTAFOGLALKOZÁSOK 

 

Időpont Helyszín Vetített film Kapcsolódó tevékenység Résztvevők száma 

2017.06.22. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Hugyag 

Doja a cigánytündér Beszélgetés a meséhez 

kapcsolódva, feladatlap 

megoldás; babakészítés 

35 fő gyerek 

11 fő felnőtt 

2017.07.03. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Hollókő 

Nyúlpásztor Mesetotó, bábozás   8 fő gyerek 

  6 fő felnőtt 

2017.07.13. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Karancskeszi 

Beatrix királyné tréfája Beszélgetés a meséhez 

kapcsolódva; „Egérrágta” 

feladatlap megoldása, 

meseillusztráció készítése 

24 fő gyerek 

  5 fő felnőtt 

2017.07.19. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Etes 

Beatrix királyné tréfája Beszélgetés a meséhez 

kapcsolódva; „Egérrágta” 

feladatlap megoldása, iniciálé 

készítése 

19 fő gyerek 

  5 fő felnőtt 

2017.08.14. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Karancskeszi 

Doja a cigánytündér Beszélgetés a meséről, puzzle; 

mese illusztráció készítése 

20 fő gyerek 

  9 fő felnőtt 

2017.08.22. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Etes 

Ízőrzők - Hajdúhadház Beszélgetés a palóc és hajdú 

ízek össze-hasonlítása, 

receptcsere 

17 fő felnőtt 

2017.09.15. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Márkháza 

Ízőrzők - Siklós Ismerkedés más tájak 

hagyományaival, gasztronómiai 

totó 

17 fő felnőtt 

2017.09.21. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Szilaspogony 

A kis gömböc Mesetotó, bábozás 10 fő gyerek 

  3 fő felnőtt 

2017.09.21. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Szilaspogony 

Katyi A film kapcsán régi színészek 

hangjának, alakjának felidézése, 

hangfelismerő játék, filmes totó 

18 fő felnőtt 

2017.09.26. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Hollókő 

Ízőrzők - Nagyszakácsi Ismerkedés más tájak 

hagyományaival, gasztronómiai 

totó, receptcsere 

  7 fő felnőtt 



KönyvtárMozi program Nógrád megyében összefoglaló táblázat 

 

2017.10.06. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Márkháza 

Ízőrzők - Herencsény Ismerkedés más tájak 

hagyományaival, gasztronómiai 

totó, receptcsere 

  8 fő felnőtt 

2017.10.16. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Endrefalva 

Doja a cigánytündér Beszélgetés a meséről, 

feladatlap megoldása, mese 

illusztráció készítése 

 

12 fő gyerek 

  2 fő felnőtt 

2017.10.16. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Endrefalva 

Beatrix királyné tréfája Beszélgetés a meséhez 

kapcsolódva; „Egérrágta” 

feladatlap megoldása, iniciálé 

készítése 

14 fő gyerek 

  2 fő felnőtt 

2017.10.26. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Nógrádkövesd 

Gyógyító hagyományok – 

Füvesasszonyok, 

kenőemberek 

Beszélgetés a népi 

gyógymódokról, 

gyógynövényekről, helyi 

gyógynövényekkel, kvíz 

  3 fő felnőtt 

2017.10.27. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Héhalom 

Hyppolit a lakáj A film kapcsán régi színészek 

hangjának, alakjának felidézése, 

hangfelismerő játék, filmes totó 

  1 fő gyerek 

19 fő felnőtt 

2017.11.06. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Vanyarc 

Ízőrzők - Zebegény Beszélgetés különböző 

tájegységek jellegzetes ételeiről, 

ehhez kapcsolódó totó 

megoldása. Keresztrejtvény 

ételekről, receptcsere. A filmben 

látott egyik étel megkóstolása. 

25 fő felnőtt 

2017.11.09. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Nógrád 

Gyógyító hagyomány Beszélgetés a népi 

gyógymódokról, 

gyógynövényekről, helyi 

gyógynövényekkel, kvíz 

  3 fő gyerek 

16 fő felnőtt 

2017.11.10. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Litke 

 

Doja a cigánytündér Beszélgetés a meséről, mese 

illusztráció készítése 

12 fő gyerek 

  3 fő felnőtt 



KönyvtárMozi program Nógrád megyében összefoglaló táblázat 

 

2017.11.10. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Héhalom 

Mágnás Miska A film kapcsán régi színészek 

hangjának, alakjának felidézése, 

hangfelismerő játék, filmes totó 

  1 fő gyerek 

19 fő felnőtt 

2017.11.21. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Nőtincs 

Gyógyító hagyomány Beszélgetés a népi 

gyógymódokról, 

gyógynövényekről, helyi 

gyógynövényekkel, kvíz 

13 fő felnőtt 

2017.11.23. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Nógrád 

Ízőrzők - Zebegény Beszélgetés különböző 

tájegységek jellegzetes ételeiről, 

ehhez kapcsolódó totó 

megoldása. Keresztrejtvény 

ételekről, receptcsere 

  5 fő felnőtt 

2017.11.24. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Vanyarc 

Ízőrzők - Zebegény Beszélgetés különböző 

tájegységek jellegzetes ételeiről, 

ehhez kapcsolódó totó 

megoldása. Keresztrejtvény 

ételekről, receptcsere 

10 fő felnőtt 

2017.11.30. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Vanyarc 

100 éve történt sorozat 6 

filmje 

Beszélgetés, játékos vetélkedő  6*12 fő felnőtt 

Összesen: 12 település 159 fő gyerek 

270 fő felnőtt 

429 fő összesen 

 

 



KönyvtárMozi program Nógrád megyében összefoglaló táblázat 

 

SZAKMAI NAPOK 
 

Időpont Helyszín Résztvevők száma 

2017.05.15. Közösségi Ház, Varsány 70 fő 

2017.12.11. Balassi Bálint Megyei Könyvtár, 

Salgótarján 

41 fő 

Összesen:  111 fő 

 

MÓDSZERTANI SZAKMAI NAPOK 

 

Időpont Helyszín Résztvevők száma 

2017.05.31. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Kozárd 

Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Nógrádmegyer 

 

36 fő 

2017.11.06. Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Karancskeszi 

Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely, Vanyarc 

 

37 fő 

Összesen:  73 fő 

 





2017. május 31.

zakmaiS apN

MEGHÍVÓ

Program:

10.30-11.30 óra
KönyvtárMozi vetítés + bemutató
foglalkozás
Célcsoport: felnőek

11.45-12.45 óra
Ebéd
Vadvirág éerem, Kozárd

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Kozárd, Fő út 47.

1. Helyszín:

A program megvalósulását támogatta a 

Nemzeti Kulturális Alap

ódszertaniM

Tiszteleel meghívjuk

KönyvtárMozi módszertani szakmai  napunkra

Program:

14.00-15.00 óra
KönyvtárMozi vetítés + bemutató
foglalkozás
Célcsoport: alsó tagozatos gyerekek
Téma: Mesék Mátyás királyról

Minden érdeklődőt szereteel várunk!

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Nógrádmegyer, Petőfi út 100.

2. Helyszín:

Az utazás külön busszal történik.

Várható visszaérkezés: 16.00 óra



2017. november 06.

zakmaiS apN

MEGHÍVÓ

Program:

10.00-11.00 óra
KönyvtárMozi vetítés + bemutató
foglalkozás
Célcsoport: gyerekek

12.00-13.00 óra
Ebéd
Vadvirág éerem, Kozárd

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Karancskeszi, Széchenyi út 16.

1. Helyszín:

A program megvalósulását támogatta a 

Nemzeti Kulturális Alap

ódszertaniM

Tiszteleel meghívjuk

KönyvtárMozi módszertani szakmai  napunkra

Program:

14.00-15.00 óra
KönyvtárMozi vetítés + bemutató
foglalkozás
Célcsoport: felnőek

Minden érdeklődőt szereteel várunk!

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Vanyarc, Veres Pálné út 83.

2. Helyszín:

Az utazás külön busszal történik a 

Salgótarján - Karancskeszi - Szécsény - 

Kozárd - Vanyarc - Salgótarján útvonalon

Várható visszaérkezés: 17.00 óra



2017. december 11.

zakmaiS apN

algótarjánS

MEGHÍVÓ

11.50 Éljen a grund! A Pál utcai fiúk 
élményalapú feldolgozása a 
KönyvtárMoziban
(Szécsényi Orsolya könyvtáros, 
Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár, Eger)

12.15 A cigány mesék jelentősége, szerepe
 a hagyományok őrzésében
(Berki Judit szociálpolitikus és a 
Paramisi Társulat)

13.00 Büféebéd

Mindenkit szereteel várunk!

11.25 "Mi nemcsak nézünk, mint a 
moziban - KönyvtárMozi a 
Hevestékában". KönyvtárMozi 
Plusz 2017 
(Szabó Eszter könyvtáros, Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger)

Program:

10.30 Köszöntés 
(Molnár Éva igazgató, 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár)

10.35 Közösségépítés a könyvtárakban 
(Tőzsér Istvánné Géczi Andrea 
igazgató, Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár, Eger)

Tiszteleel meghívjuk

KönyvtárMozi szakmai napunkra

Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
Mikkamakka Gyermekkönyvtár 
(3100 Salgótarján, Kassai sor 2.)

2017. december 11. - 10.30 óra

Helyszín:

Időpont:

A program megvalósulását támogatta a 

Nemzeti Kulturális Alap


