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I.

A PÁLYÁZAT CÉLJA MEGVALÓSULT

A KönyvtárMozi programsorozat lebonyolítása a Hevestékában elnevezésű pályázatunk sikeresen megvalósult. A pályázat elsődleges célja volt a kistelepüléseken élők kulturális közösségfejlesztésének ösztönzése a magyar filmkultúra kiemelkedő értékeinek megismertetésével.
Heves megyében a KönyvtárMozi programhoz 2017. január 1-jéig 30 település csatlakozott,
azóta további 4 helyszínen kezdődtek meg a vetítések. Pályázati programunk a KönyvtárMozi Plusz címet kapta, hiszen a pályázat során számtalan „plusz” elemmel egészítettük
ki a vetítéseket – számítva a könyvtármozik közönségének aktív részvételére. A vetítéseket
kiegészítő programok mellett a „mozisok” szakmai kirándulásokon ismerkedhettek meg a
21. század filmes innovációival, illetve a magyar filmtörténet kiemelkedő alkotásaival.
KönyvtárMozi Plusz 2017. program
Pályázatunkban a legfontosabb szempont a KönyvtárMozi programban résztvevő települések aktív bevonása volt. Olyan beavató jellegű foglalkozások bemutatását terveztük meg,
amelyek metodikáját követve a könyvtárosok segítséget kaptak hasonló jellegű foglalkozások szervezéséhez és kivitelezéséhez. A pályázat keretében, az egyes filmvetítésekhez
kapcsolódó „foglalkozás csomagokat” állítottunk össze, amelyek minden korosztályt megszólítottak. A KönyvtárMozi szolgáltatást kínáló könyvtárak összeállították az egész éves
műsortervüket, e mellé négy beavató programot választhattak. Az egész éves műsorterv
megtervezése és visszaküldése után elkészítettük minden településnek az egész évre szóló
moziplakátját. A plakátok minden településen jó látható helyen kerültek kihelyezésre, így
már jó előre lehetett tervezni, szervezni a közönséget a vetítésekre és előadásokra.
A programban természetesen önálló beavató foglalkozások is szerepeltek - a film megtekintése nélkül - hiszen önmagukban ezek a foglalkozások is minimum egy-másfél órát vettek igénybe. A filmet a beavató foglalkozások előtt vagy utána nézhették meg a résztvevők.

II.

A VETÍTÉSEKET KÍSÉRŐ FOGLALKOZÁSOK AZ ALÁBBI METODIKA
SZERINT ÉPÜLTEK FEL:

Óvódás, kisiskolás korosztály:
- ismerkedős játék
- bevezető, ráhangolódó játék vagy ének
- filmvetítés
- filmhez kötődő kézműves játszóház
- levezető játék
A gyermekeket a hagyományos magyar népmesék világával komplex programsorozatokkal
ismertettük meg. A kísérő programokon fontosnak tartottuk a játék és a kézműveskedés
jelenlétét.
Felső tagozatos, középiskolás korosztály:
-

ismerkedés
bevezető, ráhangolódó beszélgetés
filmvetítés
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-

társasjáték

A felső tagozatos korosztálynak kidolgozásra került egy különleges társasjáték, amely Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk című regényét dolgozza fel játékos formában. A kötelező olvasmánnyal a filmen és a játékon keresztül ismerkedhetnek meg a diákok, így mire eljutnak
a könyv elolvasásáig, olyan ismeretanyagra tesznek szert, amely megkönnyíti a mű élményszerű befogadását. Ez a típusú beavató foglalkozás nagyszerű alkalmat teremtett az
iskolák és a pedagógusok megszólítására, hiszen olyan programot sikerült kitalálni és megvalósítani, amelyre a pedagógus támaszkodni tud. Az iskolában tanultak pedig megerősítésre kerültek, a megszerzett tudás rögzülni tudott a játékon keresztül. Ami a legfontosabb, hogy mindez ÉLMÉNYSZERŰEN történik, a gyerekek aktív résztvevőivé válnak a
történetnek, ahol a játék során nemcsak az írót ismerhetik meg, vagy a mű keletkezésének
körülményeit, hanem a szereplők bőrébe jutva „küzdhetnek” meg egymással a játékban
résztvevők.
A felső tagozatos diákoknak szociálpedagógus szakember állított össze olyan tematikát,
amellyel értelmezni tudtak több évtizeddel korábban készült alkotásokat (pl.Móricz Zsigmond: Rokonok vagy Mészáros Márta: Napló gyermekeimnek) Az értékes filmalkotások
olyan üzeneteket hordoznak, amik nem évülnek el az idő múlásával. A kamaszok rádöbbentek, hogy húsz vagy éppen száz évvel ezelőtt is hasonló problémákkal kellett megküzdeniük kortársaiknak, ugyanúgy éreztek, hasonló fázisok vezettek el a felnőtté válásig.
Felnőtt korosztály:
-

beavató beszélgetés
filmvetítés
lezáró beszélgetés

A felnőtt és idősebb korosztály részéről évről-évre egyre nagyobb igény mutatkozik az értékes ismeretterjesztő előadások iránt. Így a KönyvtárMozi által biztosított játék- és dokumentumfilmekhez változatos és értékes kísérő foglalkozásokat igyekeztünk összeállítani.
A felnőttek részére is fontos a beavató beszélgetés. Egy szakember bevezető előadása elősegíti az élményszerű befogadást, amely egy lezáró beszélgetésben teljesedik ki. A résztvevők megfigyelési szempontok alapján elemzik a filmeket, amely így maradandóbb élmény
marad mindenkiben.
A foglalkozásokat megvalósító munkacsoport:
Bodó Boglárka– könyvtáros
Pauer Erika – könyvtáros
Szécsényi Orsolya – könyvtáros
Pintérné Pordány Mária – könyvtáros
Tajtiné Lesó Györgyi – szociálpedagógus
Szívós Győző- színművész
Minden település részére biztosítottunk moziplakátokat, illetve olyan kreatív egységcsomagokat állítottunk össze mely segítségével a kísérő foglalkozásokat magas színvonalon,
megfelelő tárgyi feltételek mellett tudták biztosítani a könyvtári programra érkezőknek.
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III.

KÖNYVTÁRMOZI PLUSZ SZAKMAI NAP

2017. március 6-án Egerben, a Bródy Sándor Könyvtárban 28 fő részvételével szakmai
napot rendeztünk, ahol ismertettük a KönyvtárMozi Plusz program részleteit. A szakmai
napon KönyvtárMozit működtető, kistelepülési könyvtárban dolgozó kollégák tartottak
előadást, akik szinte már a kezdetektől szerveztek kísérő programokat a vetítések mellé.
Az előadók gyakorlatias tanácsokkal látták el a kollégákat, biztatva őket, hogy minden filmet tovább lehet gondolni és közösségi élménnyé lehet tenni a vetítéseket. A szakmai napon módszertani segítséget adtunk ahhoz is, hogy a kollégák önállóan szervezzék, tervezzék és bonyolítsák le a vetítésekhez kapcsolódó, különböző típusú foglalkozásokat.
Ekkor mutattuk be az „Éljen a grund” elnevezésű játékunkat, amely élményszerű módon
ismerteti meg a diákokkal a Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk című művét.
IV.

SZAKMAI KIRÁNDULÁSOK

Egerszalók, Multimédia Inkubátorház és Klaszterközpont
A KönyvtárMozi Plusz programban résztvevők részére szakmai kirándulást szerveztünk
Egerszalókra, ahol látogatást tettünk a Multimédia Inkubátorház és Klaszterközpntban a
Green Zero filmstúdió fellegvárába.
A vállalkozás munkatársai a napjainkban alkalmazott legmodernebb 3D technikát használják animációs filmjeik elkészítéséhez, forgatásához. Az eddig elkészült, minden bizonynyal itthon és külföldön is egyaránt nagy érdeklődést kiváltó alkotásaikat (Pangea - The
Neverending World, David Attenborough - Flying Monsters, Magyar Történelem, Az egri
vár) kivétel nélkül 3D-s számítógépes animációs technikával készítették. Filmjeik anaglif
vagy éppen olyan sztereosztopikus 3D technikával hozzák létre, amely ma a legmodernebb
megoldásnak számít az egész világon, így például Hollywoodban is használatos filmalkotási módszer (például a James Cameron rendezte Avatar című mozi ilyen technikára épül.)
A szakmai kiránduláson résztvevők ezekkel az egyedülálló fejlesztésekkel ismerkedhettek
meg, illetve a stúdió területén felállított 3D-s filmstúdióban megtekinthettük a csapat legutóbbi alkotását, a Magyar történelmet.
Egerszalókon azonban még ezen túl is tovább gondolták a 3D-s történetet, ugyanis a 2010ben felújított Barlanglakásokba is sikerült létrehozni egy országosan is egyedül álló 3D-s
barlangmozit. A barlangmozi tökéletesen illeszkedik az autentikusan megújított közösségi
térbe, mégis a 21.század csúcstechnikája köszön vissza ránk.
Fontos volt megmutatni a könyvtáros kollégáknak, hogy a Barlangmozi fontos részét képezi ennek a közösségi térnek, s egy lebontásra ítélt épületegyüttesben hogyan kapnak
helyet kiállító és közösségi terek, kézműves bemutató helyek, valamint az évek során
mindez kiegészült szabadtéri színpaddal, gyógynövényes kerttel.
Szakmai kirándulás a Petőfi Irodalmi Múzeumba
„Annyi titkom maradt…” című Szabó Magda kiállítás (Petőfi Irodalmi Múzeum)
„Szabó Magda 100” ímű kiállítás (Magyar Televízió, Rádió- és Filmarchívum)
2017-ben ünnepeltük Szabó Magda 100. születésnapját, amelyre közösen emlékeztünk
KönyvtárMozi programban résztvevő települések könyvtáraival. A településeknek egy
Szabó Magda életrajzával és műveivel foglalkozó többfordulós kvízt kellett megoldaniuk.
Könyvtármozi programsorozat megvalósítása a Hevestékában
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A játékban sikeresen résztvevők rész vehettek azon a szakmai kiránduláson, amely minden
résztvevőnek maradandó élményt adott. A Könyvet a Kézbe játékunk, a KönyvtárMozi vetítések illetve a vetélkedők folyamatos és aktív részvételt igényeltek a KönyvtárMoziba járó
közönségtől. A beavató foglalkozásokon és beszélgetéseken túl ezek a játékok is folyamatosan ráirányították a figyelmet az irodalmi művekből készült filmes adaptációkra. A Rádió- és Televíziótörténeti kiállítóhelyen átfogó képet kaphattunk a magyarországi audiovizuális kultúráról a kezdetektől napjainkig, a jövő eszközeinek segítségével. Összefoglalva
elmondhatjuk, hogy a KönyvtárMozi Plusz pályázatunkban résztvevők az értékes és innovatív beavató foglalkozásokon túl, rálátást kaphattak a 21. század filmkészítési technikáira.
A pályázatunk legfontosabb üzenete volt, - amit a könyvtárosok felé folyamatosan közvetítünk,- hogy a vetítések, és a foglalkozások megszervezése, lebonyolítása, milyen közösségteremtő, és közösségformáló erővel bírhat a KönvtárMozit működtető kistelepüléseken, ahol is legfontosabb tényező a könyvtáros, aki életben tartja és működteti ezt ez egyedülálló kezdeményezést.
V.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI SZÁMOKBAN

Összesen 86 program valósult meg, 1731 résztvevővel.
1. sz. ábra

MoziPlusz foglalkozások látogatói
koroszályok szerint
Nyugdíjas látogatók:
174 fő…

Felnőtt látogatók:
489 fő
28%
Gyerek látogatók:
1 068 fő
62%

Minden korosztályt sikerült megszólítanunk beavató foglalkozásainkkal. A foglalkozások
látogatói legnagyobb arányban a gyerekek voltak, 28%-ban az aktív felnőtt korosztály,
10%-ban az idős korosztály vett részt a vetítéseken és a programokon.
Fontosnak érezzük, hogy az idős korosztály részére is biztosítsunk tartalmas közösségi
programot a könyvtárban, ahol találkozhatnak, beszélgethetnek, közös élményeket élhetnek át, ami elősegítheti a jó testi és szellemi állapot megőrzését.
Habár a diagramon az idős résztvevők létszáma a résztvevők 10%-át teszi ki, országosan
Heves megyében a legmagasabb az idősek létszáma a KönyvtárMozi vetítéseken.
Könyvtármozi programsorozat megvalósítása a Hevestékában
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2. sz. ábra

A Könyvtármozi résztvevők megoszlása megyénként
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Válogatás a résztvevők visszajelzéseiből:
„Köszönjük a kirándulást, a tartalmas időtöltést Egerszalókon!
A Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár KSZR meghívását, az egerszalóki kollégák maximális vendéglátását, és a szilvásváradi jegyző asszonynak, hogy megszervezte utazásunkat Egerig és vissza.
Nagyon jó, tartalmas nap volt.”
Lovászné Filipcsényi Anita, Szilvásvárad
Nagyon szépen köszönjük Szabó Eszternek és a többi szervezőnek ezt a csodás napot! Szuper volt!
Lükő Katalin, Nagytálya
Az Ostorosiak is nagyon szépen köszönik a remek kirándulást a BSMVK-nak, Szabó Eszternek, a
SZALÓKIAKNAK! Remekül éreztük magunkat, sokat tanultunk!
Molnár Lajos, Ostoros
Köszönjük, köszönjük! Nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek is és felnőtteknek!
Dorkó Renáta, Bekölce
Nagyon köszönjük ORSI! A Pál utcai fiúk - rendhagyó irodalom óra keretében történő feldolgozás,
Széchényi Orsolyával - a Bródy Sándor Megyei Könyvtár munkatársával. A Könyvtármozi újra sikert
aratott az ostorosi iskolások körében, hiszen egy izgalmas, beszélgetős, vetélkedős feldolgozása történt a sokak által ismert megrendítő, - a GRUND-ért harcoló ifjúsági történetnek.
Molnár Lajos, Ostoros
Köszönjük a lehetőséget, a szervezők és a vendéglátók munkáját. Sok érdekességet láttunk, csodálatos volt!
Vadásziné Varga Éva, Feldebrő

Könyvtármozi programsorozat megvalósítása a Hevestékában
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A Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatást az egész Heves megyét átfogó programsorozat költségeinek fedezésére használtuk fel: előadói tiszteletdíjakra és azok járulékaira, a tiszteletdíjak számlás kifizetésére, a programok szakmai anyagköltségére, csoportos étkezésre, valamint propagandaköltségre (meghívók és plakátok nyomda- és anyagköltségére).
A szakmai beszámoló elérhető a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár honlapján:
http://www.brody.iif.hu/sites/default/files/attached/konyvtarmozi_szakmai_beszamolo.pdf
A beszámoló feltöltésre került a hungaricana weboldalra

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Szakmai Kollégiumának tisztelettel megköszönjük a Heves megyei Könyvtármozi programok megvalósításához nyújtott támogatást.
Eger, 2018. február 28.

Tőzsér Istvánné
igazgató
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A PÁLYÁZAT KERETÉBEN KIDOLGOZÁSRA KERÜLT
TEMATIKUS KÖNYVTÁRMOZI PLUSZ PROGRAMOK
A magok oltalmára… - Erdélyi erődtemplomok
10 perces dokumentumfilmek. A program tervezett hossza 90 perc.
Foglalkozások:
Erdély erődtemplomos falvai néven került fel a Világörökség listájára hét dél-erdélyi
falu, a 13–16. századbeli jellegzetes építkezési módszerével. Az erődtemplomok kialakulása, felépítése, funkciója, szerepe a falvak életében. Beszélgetés formájában személyes tapasztalatok megosztása, Erdély történelméről, kultúrájáról, szokásairól információk, előadás – igény szerint.
Filmek, könyvek és kézimunka - kreatív foglalkozás felnőtteknek. A tárgyi népművészet. A csángók hagyományos gyöngygallér viselete a tászli, amely Erdélyben a székelység
körében is elterjedt. Nagyon látványos és szép hatást érhetünk el a színek kombinálásával.
A hagyományőrzés mellett a modern viseletben is helye van, újból divatba jött. A foglalkozás folyamán a résztvevők elsajátíthatják a tászlifűzés alapjait. Kép mellékelve a gyöngygallérról. Kipróbált foglalkozás 12-től 100 éves korig (legidősebb résztvevőnk 97 éves volt),
férfiak sem kizárva!
Ez volt a divat... ez lett a divat - Újdonság! (44' 35)
A program tervezett hossza 90 perc. Divat és politika összefüggéseit mutatja be a film
könnyed, szórakoztató formában 1945-től a kilencvenes évekig, elsősorban magyarországi
példákon.
Foglalkozás:
Filmek, könyvek és kézimunka I. - kreatív foglalkozás felnőtteknek. Díszítés egykor és
most. Vintage, retró és modern elemek a ruházkodásban. Régi (van otthon, hozok) és új
divatlapok, varrós könyvek, e-könyvek. Egy választott technika kipróbálása, pl. szalaghímzés, gyöngy méhecske  (sapkára, táskára, vagy csak úgy stb.), gyöngygallér stb. Kipróbált
foglalkozás 12-től 100 éves korig (legidősebb résztvevőnk 97 éves volt), férfiak sem kizárva!
A program során részleteket vetítünk a filmből, beszélgetünk és közben szép tárgyakat
készítünk.
Gyöngyökkel gyökereztél - Újdonság! Moldvai archaikus népi imádságok
(58' 23" a teljes hossza a filmnek, ebből részletek) A program tervezett hossza 90 perc.
A film idős, moldvai magyar ajkú férfiakat és nőket szólaltat meg Tánczos Vilmos kolozsvári néprajzkutató segítségével. A XIII. századi eredetű, kizárólag élőszóban terjedő szakrális népköltészet egy-egy imája hangzik el. Ez a tudás az életformaváltás miatt már nem
hagyományozódik tovább. A program során részleteket vetítünk a filmből, beszélgetünk
és közben szép tárgyakat készítünk. A program tervezett hossza 90 perc.
Foglalkozások:
A magyar népi imádság, népénekek, népi vallásosság. Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék,
lőtőt lépék könyvéből imádságok. Saját gyűjtésem. Helybéli szokások, vallási hagyományok – beszélgetés formájában.
Filmek, könyvek és kézimunka II. - kreatív foglalkozás felnőtteknek. A tárgyi népművészet. A csángók hagyományos gyöngygallér viselete a tászli. Nagyon látványos és szép
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hatást érhetünk el a színek kombinálásával. A hagyományőrzés mellett a modern viseletben is helye van, újból divatba jött. A foglalkozás folyamán a résztvevők elsajátíthatják a
tászlifűzés alapjait. Kép mellékelve a gyöngygallérról. Kipróbált foglalkozás 12-től 100 éves
korig (legidősebb résztvevőnk 97 éves volt), férfiak sem kizárva!
Három animációs rövidfilm felnőtteknek
A program tervezett hossza 90 perc.
A rajzoló - felnőtteknek, dialóg nélkül 6’
Bíborcsiga - felnőtteknek, dialóg nélkül 8’
Mandala - felnőtteknek, dialóg nélkül 5’32”
Foglalkozás:
Készítsünk mandalát! A zarándoklat (El Camino, Csíksomlyó stb. saját élmények alapján
is) a labirintus jelentősége, a szimbólumok szerepe. Mandalák készítése minta alapján (van
gyűjteményem). Hímzett és rajzolt mandalák. Hagyományos és modern mandalák. Keleti
filozófia és Jung mandalái. Előadás, beszélgetés a film kapcsán, kézműves foglalkozás felnőtteknek – mandalakészítés, színezés.
Emberek a havason
A film gyönyörű, de megrázó, ezért felnőtteknek, de legalább középiskolásoknak
A program során részleteket vetítünk a filmből, beszélgetünk és közben szép tárgyakat is
készíthetünk. A program tervezett hossza 90 perc.
Foglalkozások:
Filmesztétika. A film esztétikája – kameraállások, a realizmus kifejezőeszközei. Fiatal felnőtteknek, középiskolásoknak.
A csíksomlyói búcsú egykor és ma – a film részlete alapján beszélgetés a búcsújárásról,
zarándoklatról, népi imádságokról, Erdély történelméről, kultúrájáról. Elsősorban idősebbeknek.
Filmek, könyvek és kézimunka II. - kreatív foglalkozás felnőtteknek. A tárgyi népművészet. A csángók hagyományos gyöngygallér viselete a tászli, amely Erdélyben a székelység körében is elterjedt.
Halálos tavasz
A film jellege miatt felnőtteknek. A program során részleteket vetítünk a filmből, beszélgetünk és közben szép tárgyakat is készíthetünk. A program tervezett hossza 90 perc.
Foglalkozások:
Filmesztétika. Beszélgetés a film különleges képi világáról. Karády Katalin és Jávor Pál
mint színészikonok. Regény és film – Zilahi Lajosnak ez volt az első bestsellere, s ő volt a
regényíró és a forgatókönyvíró is.
Karády Katalin, a divatikon. Filmek, könyvek és kézimunka I. - kreatív foglalkozás
felnőtteknek. Díszítés egykor és most. Vintage, retró és modern elemek a ruházkodásban.
Állami áruház
A program során részleteket vetítünk a filmből, beszélgetünk és közben szép tárgyakat
készítünk. A program tervezett hossza 90 perc.
Foglalkozások:
A propagandafilm. Irányított beszélgetés a filmhez kapcsolódó történelmi háttérről (pl.
hiánygazdaság stb.). A filmben a főszerepek mellett még az egészen kis szerepeket is nagy
Könyvtármozi programsorozat megvalósítása a Hevestékában
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színészek alakítják. Színészekről (pl. Latabár Kálmán), színészekhez kapcsolódó élmények
felidézése.
Filmek, könyvek és kézimunka I. - kreatív foglalkozás felnőtteknek. Díszítés egykor és
most. Vintage, retró és modern elemek a ruházkodásban. Régi (van otthon, hozok) és új
divatlapok, varrós könyvek. Egy választott technika kipróbálása, pl. szalaghímzés, gyöngy
méhecske  (sapkára, táskára, vagy csak úgy stb.), gyöngygallér stb. Kipróbált foglalkozás
12-től 100 éves korig (legidősebb résztvevőnk 97 éves volt), férfiak sem kizárva!
FOGLALKOZÁSOK GYEREKEKNEK, CSALÁDOKNAK
Rajzfilmmesék
(választható rajzfilm) kisiskolásoknak, családoknak
A fecske meg a szalmaszál; A hazudós egér; A hetvenkedő sün; A kevély kiskakas
Foglalkozás:
Készítsünk bábokat a mesékhez! Egy mese kiválasztása után elkészítjük a bábokat. Papírguriga, varrott ujjbáb, kesztyűbáb megbeszélés alapján. Kézműves foglalkozás kisiskolásoknak, vagy családi foglalkozás, ahol a szülők együtt tevékenykedhetnek a gyerekekkel.
Rege a csodaszarvasról 9'30"
A foglalkozás 45 vagy duplaóraként 90 perces.
Foglalkozások:
Rendhagyó történelem/irodalomóra – A magyar nép őstörténete, hitvilága. Regék és
mondák a honfoglalás korából. Étkezés, viseletek, szokások. Nyelvünk, nyelvemlékeink.
Érdekességek a magyarság
Kézműves foglalkozás – készítsünk tarsolylemezt! Fémdomborítással készítünk magyar motívumok alapján képet.
Az Árpádok emlékezete
1 óra 8’ a teljes hossz, ebből részletek. A foglalkozás 45 vagy duplaóraként 90 perces.
Foglalkozások:
Rendhagyó történelem/irodalomóra – Árpád-házi fejedelmeink, királyaink, szentjeink.
Helyi vonatkozások: pl. Imre királyt az egri várban temették el. Regék, mondák és történetek az államalapítás korából
Kézműves foglalkozás – készítsünk címert, pajzsot, pénzérmét! Fémdomborítással
készítünk magyar motívumok alapján képet.
Mesék Mátyás királyról vagy Mátyás, az igazságos
A foglalkozás 45 vagy duplaóraként 90 perces.
Foglalkozások:
Rendhagyó történelem – Mátyás az igazságos, Mátyás a valóságos. A történelmi Mátyás
király. Felső tagozatosoknak.
Kézműves foglalkozás – készítsünk kódexet! Rajzlapokból és kartonpapírból. A borító
díszíthető rajzzal, beköthető szép papírral, szezonszerű levelekkel, stb. Iniciálé készítés
saját monogramjukra
Északföld
60’ részletek, a foglalkozás 45 vagy duplaóraként 90 perces.
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Rendhagyó óra – honismeret. Természeti és néprajzi értékeink, érdekességek természeti és épített környezetünkről. Híres emberek Heves megyében - történetek, anekdoták.
Híres helyszínek Heves megyében. Földrajzi vonatkozások.
Kézműves foglalkozás – készítsünk képeket! A környezetvédelem jegyében újrahasznosítunk. Fémdomborítással, palackból, papírból készítünk olyan tárgyakat, képeket, stb.
amelyek valamilyen Heves megyei jellegzetességre utalnak.
Megyejáró – HEVES megye
10’21” a foglalkozás 45 vagy duplaóraként 90 perces.
Rendhagyó óra – honismeret. Természeti és néprajzi értékeink, érdekességek természeti és épített környezetünkről. Híres emberek Heves megyében - történetek, anekdoták.
Híres helyszínek Heves megyében. Földrajzi vonatkozások.
Kézműves foglalkozás – készítsünk képeket! A környezetvédelem jegyében újrahasznosítunk. Fémdomborítással, palackból, papírból készítünk olyan tárgyakat, képeket, stb.
amelyek valamilyen Heves megyei jellegzetességre utalnak.

A PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGVALÓSULT PROGRAMOK
Helyszín

Andornaktálya

Apc

Bekölce

Egerfarmos

Vetített film beavató foglalkozással

Időpont

Résztvevők
száma

A hazudós egér

2017.06.09.

16fő

A Pál utcai fiúk:

2017.07.17.

18 fő

A hetvenkedő sün

2017.11.07.

14 fő

Mondák a magyar történelemből

2017.05.26.

7 fő

Vízipók Csodapók

2017.10.05.

29 fő

Shakespeare: III. Richárd:

2017.06.30.

4 fő

A Négyszögletű Kerek Erdő

2017.05.16.

28 fő

Árpádházi királyok

2017.09.26.

21 fő

Gyöngyökkel gyökereztél

2017.12.12.

9 fő

A Négyszögletű Kerek Erdő- Vacskamati virágja

2017.06.30.

14 fő

A magok oltalmára

2017.07.21.

10 fő

Mesék Mátyás királyról

2017.09.18.

15 fő

Az Árpádházi királyok

2017.10.04.

7 fő

2017.05.16.

19 fő

Gyöngyökkel gyökereztél

2017.10.09.

13 fő

Az éjszaka csodái

2017.12.14.

26 fő

A Négyszögletű Kerek Erdő- Vacskamati virágja
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Fedémes

Feldebrő

Felsőtárkány

Gyöngyöspata

Gyöngyöstarján

A fecske meg a szalmaszál

2017.12.05.

20 fő

A fecske meg a szalmaszál

2017.08.01.

9 fő

A magok oltalmára

2017.11.23.

4 fő

A Pál utcai fiúk

2017.05.31.

24 fő

A csíksomlyói búcsú régen és ma

2017.06.12.

14 fő

Ez volt a divat, ez lett a divat

2017.08.23.

14 fő

Mandala

2017.10.06.

14 fő

Mesék Mátyás királyról

2017.05.09.

29 fő

A Négyszögletű Kerek Erdő- Vacskamati virágja

2017.06.06.

23 fő

100 éve történt- A világot jelentő deszkák, Szívós
Győző színművésszel

2017.12.15.

23 fő

Rege a Csodaszarvasról

2017.12.12.

31 fő

2017.05.29.

23 fő

A hazudós egér

2017.08.14.

33 fő

Vad Magyarország

2017.10.05.

33 fő

A Pál utcai fiúk

2017.05.23.

20 fő

2017.06.27.

24 fő

Ez volt a divat, ez lett a divat

2017.12.14.

10 fő

A hazudós egér

2017.11.30.

15 fő

Halálos tavasz

2017.10.05.

11 fő

Mesék Mátyás királyról

2017.11.06.

16 fő

Állami áruház

2017.07.13.

7 fő

Az éjszaka csodái

2017.12.13.

23 fő

Gyógyító hagyományok

2017.11.02.

11 fő

A Pál utcai fiúk

2017.05.03.

28 fő

A Négyszögletű Kerek Erdő

2017.06.28.

26 fő

Mesék Mátyás királyról

2017.10.04.

29 fő

Rege a csodaszarvasról

2017.05.31.

26 fő

100 éve történt- Szívós Győző színművésszel

2017.12.01.

57 fő

A Pál utcai fiúk

2017.05.09.

11 fő

A fecske meg a szalmaszál

2017.06.13.

14 fő

A Négyszögletű Kerek Erdő, Vacskamati virágja

A Négyszögletű Kerek ErdőVacskamati virágja

Kerekharaszt

Ludas

Maklár

Mátraszentimre
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Nagyfüged

Nagytálya

A Négyszögletű Kerek Erdő

2017.09.14.

19 fő

Rege a csodaszarvasról

2017.11.08.

9 fő

A Négyszögletű Kerek Erdő

2017.05.12.

18 fő

A fecske meg a szalmaszál

2017.06.06.

24 fő

Gyöngyökkel gyökereztél

2017.08.30.

17 fő

A hazudós egér

2017.12.15.

15 fő

A kékruhás kislány

2017.06.14.

11 fő

2017.09.25.

9 fő

Napló gyermekeimnek

2017.11.13.

6 fő

A Pál utcai fiúk

2017.05.22.

19 fő

Rokonok

2017.11.07.

42 fő

Ez volt a divat, ez lett a divat

2017.10.27.

8 fő

Az éjszaka csodái

2017.12.08.

18 fő

Rege a csodaszarvasról

2017.11.10.

18 fő

Mesék Mátyás királyról

2017.11.14.

27 fő

A Négyszögletű Kerek Erdő- Vacskamati virágja

2017.11.14.

37 fő

Napló gyermekeimnek

2017.12.05.

30 fő

Árpádok emlékezete

2017.05.22.

5 fő

A Pál utcai fiúk

2017.09.19.

26 fő

A kékruhás kislány

2017.10.12.

23 fő

Mesék Mátyás királyról

2017.12.11

20 fő

Mesék Mátyás királyról

2017.12.11.

15 fő

Az éjszaka csodái

2017.07.11.

14 fő

A Pál utcai fiúk

2017.08.02.

11 fő

Mesék Mátyás királyról

2017.10.17.

32 fő

Mesék Mátyás királyról

2017.06.07.

21 fő

A hazudós egér

2017.06.14.

22 fő

Az éjszaka csodái

2017.07.04.

24 fő

Emberek a havason

2017.05.18.

13 fő

A hazudós egér

2017.11.09.

21 fő

Rokonok

2017.07.21.

24 fő

2017.05.26.

30 fő

A magok oltalmára- Erdélyi erődtemplomok

Ostoros

Rózsaszentmárton

Szilvásvárad

Szűcsi

Tenk

Váraszó

Tarnalelesz

A Négyszögletű Kerek Erdő - Vacskamati virágja
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Noszvaj

Halálos tavasz

2017.10.17.

3 fő

A Pál utcai fiúk

2017.06.13.

34 fő

Gyöngyökkel gyökereztél

2017.09.28.

18 fő

Mesék Mátyás királyról

2017.12.13.

22 fő

2017.05.18.

33 fő

2017.03.06.

22 fő

2017.08.24.

39 fő

2017.08.31.

35 fő

2017.11.21

38 fő

A Négyszögletű Kerek Erdő- Vacskamati virágja
Eger
Bródy Sándor
Megyei és Városi
Könyvtár
Egerszalók

KönyvtárMozi Szakmai nap

Green Zero Stúdió
Sáfránykert
Barlangmozi

Szakmai kirándulás

Egerszalók
Green Zero Stúdió
Sáfránykert
Barlangmozi
Budapest

Szakmai kirándulás

Szakmai kirándulás a Magyar Rádió és televízió filmarchívumába

SAJTÓVISSZHANG
A Könyvtármozi programjainak megjelenése a médiában

1.
2.
3.

4.
5.

KönyvtárMozi a Kerek Erdőben / Szabó Eszter – In: Csapó, KönyvtárMozi 20152017, p.18-19.
Könyvtár-mozi – In: Kerekharaszti Hírmondó – XII. évf. 1. sz., (2017. december) p.
12.
Éljen a grund! – avagy A pál utcai fiúk másképp / Szécsényi Orsolya – In: Kapcsolat a Heves megyei könyvtárosok lapja, ISSN 1416 3535. - 26. évf. 1/2. sz. (2017.
nyár) p.13.
Könyvtárban forognak a filmek / Juhász Henrietta - In: Heves Megyei Hírlap,
ISSN 0865-9109. - 28. évf. 147. sz. (2017.06.27.) p.4.
KönyvtárMozi / Pálosi Györgyné – In: Gyöngyöstarjáni hírmondó – XX.évf. 2. sz.,
(2017. április) p. 14.
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A PROGRAMOK FOTÓ DOKUMENTÁCIÓJA

KönyvtárMozi Szakmai Nap- Eger, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
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Vacskamati virágja- Apcon

A Pál utcai fiúk-Ostoroson

Rege a Csodaszarvasról- Makláron
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Rokonok -Váraszón

Mandala -Feldebrőn

Könyvtármozi programsorozat megvalósítása a Hevestékában

17

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

Szakmai kirándulás 2017. 08. 24. – Egerszalók

Szakmai kirándulás 2017. 08. 24. – Egerszalók
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Szakmai kirándulás 2017. 08. 24. – Egerszalók

Szakmai kirándulás 2017.október - Rádió és televíziótörténeti kiállítás
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KönyvtárMozi Plusz plakátok - KönyvtárMozi programok 2017.

KönyvtárMozi plakát - minta
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Éljen a Grund! - A Pál utcai fiúk film élményalapú feldolgozásának játéktáblája
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VÁLOGATÁS A KÖNYVTÁRMOZI PLUSZ FOGLALKOZÁSOK
LEGSZEBB PILLANATAIBÓL
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