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A Berzsenyi Dániel Könyvtár a megye kistelepülési szolgáltató helyei részére ajánlott és szervezett
könyvtári programjaiban nagy hangsúlyt fektet a legszélesebben értelmezett magyar kulturális
örökséghez kapcsolódó ismeretek élményszerű átadására. Ajánlott programjainak körébe így
természetszerűen a kezdetek óta beletartozott a filmtörténethez kapcsolódó, Régi idők mozijától
Pandoráig című, a magyar és külföldi filmtörténeti érdekességeket, kulisszatitkokat bemutató,
YouTube internetes videó megosztóról letöltött filmrészletekkel illusztrált, amatőr
dokumentumfilmes rendező közreműködésével megvalósuló előadássorozat. Ez a program két év
alatt tíz helyszínen valósult meg, mintegy 250 fő résztvevővel.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által 2015-ben elindított és meghirdetett KönyvtárMozicsatlakozás lehetőséget kínált a már bevált program újszerű keretek közötti átalakítására, bár a
kapcsolódás feltételrendszere óvatosságra intett. Két ütemben, összesen tíz olyan település
belépését kezdeményeztük, ahol a személyi és a technikai feltételek biztosítottak voltak. Az
indulásnál ennek ellenére többféle nehézségbe ütköztünk. Ebbe az adminisztrációs problémák
éppúgy beletartoztak, mint a települési könyvtáros kollégák esetenkénti értetlenkedése.
Tapasztalataink alapján az NKA pályázati felhívásának megjelenésekor ezért olyan programot
dolgoztunk ki, amely nem a KönyvtárMozi helyszínek számának gyarapítását tűzte ki célul, hanem a
magyar filmkultúra többféle aspektusból történő bemutatása mellett a KönyvtárMozi közösségépítő,
közösségerősítő szerepét hangsúlyozta. Kilenc településen (Gór, Hegyfalu, Ikervár, Kemenesmihályfa,
Pinkamindszent, Rum, Szentpéterfa, Torony, Vasszécseny) összesen 36 alkalommal került sor olyan
komplex foglalkozásra, ahol az egyes helyszínek előzetes választása alapján levetített alkotások után
gyakorló filmes szakemberek – Boros Ferenc, Fábián Gábor és Horváth Zoltán – koordinálta
beszélgetés úgy adott betekintést a magyar filmtörténetbe, hogy nemcsak kiemelte az alábbi négy
csomópontot, hanem alkalmat kínált a saját élmények és gondolatok megfogalmazására is:
- A magyar hangosfilm első évtizede (1931-1941)
Választható film:
Székely István: Hyppolit a lakáj – 1931 – (75’)
Gaál Béla: Meseautó – 1934 – (89’)
- A magyar filmművészet kezdeti korszaka
Választható film:
Radványi Géza: Valahol Európában – 1947 – (100’)
Szőts István: Emberek a havason – 1942 – (89’)
- A magyar animáció első aranykora
Választható film:
Magyar népmesék I. (Jankovics Marcell, Lisziák Elek) – 1977 – (13 x 7 perc)
Vízipók csodapók (Szabó Szabolcs, Haui József, Szombati Szabó Csaba) – 1974
– (72’)
- Irodalom és film kapcsolata
Választható film:
Sándor Pál: Régi idők focija -1973 – (78’)
Ranódy László: Árvácska – 1976 – (85’)
A vetítéseken összesen résztvevő 608 fő nem a formális oktatás köréhez kapcsolódva, hanem
korosztályoktól függetlenül, az aktív korú középgenerációt, a nyugdíjasokat és a 14 éven aluli,
általános iskolai korosztályt egyaránt megszólítva szerveződött.
Természetesen az, hogy a programsorozat egyes helyszínein milyen hatékonysággal sikerült
megvalósítani az előzetesen kitűzött célokat – újszerű közösségi együttlét, a magyar filmes kultúra
értékeiről való tájékozódás, könyvtári környezettel való ismerkedés – nagymértékben függött a
települési könyvtáros kolléga hatékony közönségszervezői/koordinációs tevékenységétől. A
legnagyobb sikerélményt e téren három település nyújtotta: Gór, Rum, Vasszécseny. Mindhárom
helyen igazi közösségformáló, innovatív lehetőségnek bizonyult a KönyvtárMozi. Ezenkívül
kiemelendő még Pinkamindszent, ahol a jelen pályázatban szerzett pozitív tapasztalatok alapján a

2018-as könyvtári olvasótábor a KönyvtárMozi és azon belül is a Cigánymesék kínálta lehetőségre
épül.
Válogatás a KönyvtárMozi vetítéseken készült fotóanyagokból:

Sajtómegjelenések:
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/12742/konyvtarmozi_vas_megyeben/
http://szombathelyi7.hu/hirportal/kultura/9076-konyvtarmozi-vas-megyeben
http://regio1.hu/hirek/21550/konyvtarmozi-vas-megyeben/
http://vaol.hu/civil/ismet-tiz-faluba-latogat-el-a-konyvtarmozi-1810065
A beszámoló anyaga elérhető a Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Hungaricana
Közgyűjteményi Portál honlapján:
http://www.bdmk.hu/Palyazataink/_Nemzeti_Kulturalis_Alap_palyazatok
http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumának támogatását megköszönve,
Szombathely, 2018. február 12.
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