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A KönyvtárMozi 2015-ben indult útjára, mint új szolgáltatás a kistelepülési könyvtárak
kínálatában. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozó könyvtárak 20 %-a
biztosítja jelenleg olvasói számára ezt az új könyvtári szolgáltatást.
Előzmények
Kecskeméten megrendezésre került 2015. nyarán a 12. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál
és a 9. Európai Animációs Játékfilm Fesztivál programjaként a Kistelepülések
mozgóképkultúrájának helyzete című konferencia, melyen felvetődött a KönyvtárMozi
ötlete. Így 2015. október 6-án ünnepélyes keretek Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős
államtitkár

Dunafalván

útjára

indította

a

kistelepülési

könyvtárak

új

könyvtári

szolgáltatásaiként a KönyvtárMozit.
A KönyvtárMozi programsorozat lebonyolításáról című 2016-ban a Nemzeti Kulturális
Alap Közgyűjtemények Kollégiumához beadott pályázatunkban KönyvtárMozi szakmai
kiadványt készíthettünk a könytárosok számára, melyben olyan ötleteket, konkrét filmekhez
kapcsolódó feladatokat, fejtörőket adtunk kézbe. Ezen felül több szakmai napra is sor került,
létrehoztunk egy portált (www.konyvtarmozi.hu), ahol folyamatosan nyomon lehet követni az
eseményeket megyénként, településenként, filmenként. Elkészítettük a szolgáltatás promóciós
anyagát is – plakát, póló, olvasójegy-betétlap.
Ezek az előzmények elősegítették a KönyvtárMozi bevezetését, de népszerűsítésére, a
minőségi folytatásra, a hálózat bővítésére jelen pályázat adott esélyt.
Nagyon sokat jelentett abban, hogy a filmalapú közösségszervezés lehetősége
kiszélesedett, a vetítésekhez legtöbb esetben élményszerű programok kapcsolódtak.

Továbbképzések
KönyvtárMozi szakmai napok – Továbbképzés a KönyvtárMozi megyei referenseinek
Tatabánya, 2017. március 29 - 31.
Dr. Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a
megyei könyvtárak képviselőit. Dr. Voit Pál, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár
igazgatója köszöntője után bemutatta az új megyei könyvtár terveit. Bakos Edit, az Art Mozi
Egyesület elnöke a filmklubok történetével ismertette meg a jelenlévőket. Párhuzamot vont az
Art Mozi és a KönyvtárMozi szerepe között. Ramháb Mária, az IKSZ elnöke ismét felhívta a
figyelmet a megyei könyvtárak koordinációs feladatainak fontosságára. Bujdosó Aranka, a
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár munkatársa a KönyvtárMozi portál új,
egyszerűbb könyvtármozis bejelentkező felületét mutatta be – a települési könyvtárosok és a
megyei koordinátorok legnagyobb örömére.
Második nap megyei kalandozás várt a továbbképzés résztvevőire. Elsőként Vértestolnára
indultunk. Ebben a gyönyörű sváb faluban a gyerekek a „Boltosmesék” című filmet nézhették
meg, és élvezhették a film köré felépített fantáziafejlesztő foglalkozást. A bemutató
foglalkozást Mikolasek Zsófia, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár munkatársa
tartotta. Dunaalmáson Koleszár Márta, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
munkatársa „A cigánymesék sokszínűsége” címmel tartott foglalkozást a felsős gyerekeknek.
Az utolsó napon a legjobb könyvtármozis gyakorlatokkal ismerkedhetettek meg a
továbbképzés résztvevői. A miskolci. az egri és a tatabányai tapasztalatok ismertetését
követően Koleszár Márta mutatta be a KönyvtárMozi módszertani füzetet, amely ötleteket és
játékos, kreatív feladatokat tartalmaz. A Cigánymesék című gyermekeknek készült minta
foglalkoztató füzetet is megismerhettük, amelynek országos terjesztésére e pályázat nyújtott
lehetőséget. Zárásként Ramháb Mária összegezte a három nap munkáját.
13. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál
A KISTELEPÜLÉSEK MOZGÓKÉPKULTÚRÁJÁNAK HELYZETE, AVAGY A
KönyvtárMozi SZEREPE - konferencia
Kecskemét, 2017. június 2.
A Filmfesztivál programjaként megszervezett konferencia résztvevői Mikulás Ferenc, a
Kecskemétfilm Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Lőrinczy György, a Nemzeti Kulturális
Alap alelnöke bevezető gondolatait hallgathatták meg. Ramháb Mária, az Informatikai és
Könyvtári Szövetség elnöke előadásában összefoglalta az elmúlt két év eredményeit.
Beszédében kihangsúlyozta: cél az, hogy a könyvtári hálózat az együttműködő partnerek

támogatásával egyszerre biztosítsa a kulturális alapellátás részeként a legkisebb településeken
is a mozgókép kultúra kincseit, egyúttal a program a kulturális közösségszervezés alapját is
teremtse meg. Ez alatt a két év alatt megvalósult az egész rendszert működtető portálrendszer,
egységes arculat. Több képzés, továbbképzés, szakmai, módszertani kiadványok segítik a
könyvtárosok munkáját. A KönyvtárMozi nem egy filmvetítés, sokkal több annál. Ezekre a
kicsi településeknek egy olyan lehetőséget kínál, amely komplex módon nyújt egyszerre
ismereteket, szórakozást, közösségi élményt.
Bujdosó Aranka, a KönyvtárMozi országos koordinátora előadásában bemutatta, milyen
módszerekkel, programokkal segítik elő a könyvtárosok, hogy a KönyvtárMozi révén
közösségek, baráti társaságok alakuljanak a könyvtárakban, hogyan próbálnak ismeretet
közvetíteni a filmekről vagy a filmekben felvetett tartalmakról, hogyan kapcsolják össze a
filmeket a könyvekkel, az olvasással. Megerősítette, hogy mi a feladata a megyei felelősöknek
– segíteni a feltételek megteremtését, szakmai előadók szervezése, gyerekfoglalkozások,
dokumentálás ellenőrzése, segítése.
Az együttműködő partnerek – Ráduly György, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatója és
Buglya Sándor, a Dunatáj Alapítvány elnöke – megerősítették a szándékukat, miszerint
továbbra is támogatják ezt az értékközvetítő programot.
Jó példaként Mikolasek Zsófia, a József Attila Megyei Könyvtár osztályvezetője mutatta be a
Komárom-Esztergom megyei KönyvtárMozi születését, gyakorlatát. Záró beszédként Ramháb
Mária összegezte a konferencián hallottakat.
KönyvtárMozi TOVÁBBKÉPZÉS
2017. október 26-27. Demjén
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár 2017. október 26-27-én Demjénben KönyvtárMozi továbbképzés címmel országos
szakmai továbbképzést szervezett könyvtárosoknak.
JÖVŐKÉP
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer KönyvtárMozi szolgáltatásával a magyar filmkultúra
alapvető értékei – a kulturális alapellátás részeként - elérhetővé válnak a kistelepülésen élők
számára. A KönyvtárMozi kisközösségeket hoz létre a könyvtárakban, a mozi élmény
közösségteremtő erővé válik.

RÉSZTVEVŐK KÖRE
A kétnapos továbbképzésen a megyei könyvtárak részéről könyvtáranként 3 fő, (igazgató,
KSZR-vezető, valamint a KönyvtárMozi szervezésével megbízott könyvtáros), továbbá
meghívott előadók – országos hírű szakemberek és megyei könyvtári munkatársak - vettek
részt. A továbbképzés 62 fő részvételével zajlott le.
MEGVALÓSÍTOTT CÉLOK
Magyarországon a megyei könyvtárak tevékenységi körében kiemelkedő szerepe van a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek, azon belül a KönyvtárMozi szolgáltatásnak. A
szolgáltatás célja egyrészt a magyar filmkultúra értékeinek bemutatása a kistelepülésen
élőknek, másrészt olyan kulturális alapú közösségszerveződés segítése, amely együttes
élményének a film világát tekinti.
A továbbképzés tematikájának összeállítói arra törekedtek, hogy
-

az eddigi eredmények tükrében a megyei könyvtárak hálózati munkatársait,
könyvtármozi felelőseit tájékoztassák az új információkról;

-

a résztvevők körképet kapjanak arról, milyen sokféle lehetőség van a kistelepülések
életében a filmkultúra megőrzésére és ápolására;

-

az egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár KönyvtárMozi vetítéseket kísérő innovatív
programokon szerzett tapasztalatait megosszák az érdeklődőkkel,

-

hogy az általuk kidolgozott ötletek alapján gyakorlati tudást kapjanak a kollégák, és
ezeket más megyékben is alkalmazhassák;

-

a szakemberek új megközelítésben, sajátélmény-alapú KönyvtárMozi foglalkozások
résztvevői legyenek (A Pál utcai fiúk c. filmhez készült társasjáték bemutatása,
kipróbálása, könyvtrailerek készítése).

A KÖNYVTÁRMOZI TOVÁBBKÉPZÉS EREDMÉNYEI
A kistelepülések könyvtári szolgáltató helyein kialakított KönyvtárMozi előadások szervezése
kihívást jelent mind a megyei módszertani szakemberek, mind a helyi munkatársak számára.
Ezért a szolgáltatásban rejlő még kihasználatlan lehetőségek megismerésére – a szervezők
fontosnak tartották a KönyvtárMozi jó gyakorlatok bemutatásának további bővítését.
●

A szakmai továbbképzésen Ráduly György igazgató előadása során a résztvevők új

információkat kaptak a Magyar Nemzeti Filmarchívum és a KönyvtárMozi együttműködési
lehetőségeiről. Mindannyian üdvözölték a régi magyar filmek digitalizálására és felújítására

vonatkozó híreket, valamint a KönyvtárMoziban vetíthető filmcímek körének várható
bővülését.
●

Berki Judit szociálpolitikus előadása a Cigánymesék sorozathoz kapcsolódóan mutatta

be a cigányság szociokulturális helyzetét, erősítve azt, milyen sokat tehet hozzá a
KönyvtárMozi a kistelepülésen élő roma gyerekek önazonosság- tudatának fejlesztéséhez.
●

A szakmai napon Fodor Mónika a Csongrád megyei kulturális alapú közösség-

szerveződés olyan példáit mutatta be, amely együttes élményének a film világát tekinti. Az
előadó a filmvetítésekhez kapcsolódó foglalkozások, programok széles, ötletgazdag
skálájából nyújtott ízelőt.
●

A KönyvtárMozi továbbképzés középpontjában a jó gyakorlatok bemutatása állt. A

demjéni szakmai nap különlegessége az volt, hogy az ország minden részéből érkezett
könyvtárosok - a szakmai kérdések megvitatásán túl - sajátélmény-alapú foglalkozásokon is
részt vettek. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkatársai irányításával interaktív
társasjátékot próbálhattak ki a KönyvtárMozi egyik toplistás filmjéhez, a kötelező
irodalomként ismert Pál utcai fiúkhoz, a Heves megyei filmvetítésekhez kapcsolódó
FILM-EZ-Ők Digitális történetmesélés program bemutatása után pedig videós könyvtrailereket készítettek a filmhez.
●

A második napon a mintegy hatvan résztvevő KönyvtárMozi élménytúrára indult,

amelynek középpontjában a 3D filmezés állt. Az egerszalóki GreenZero Kutatásfejlesztési
Kft. 2010. májusában kezdte meg a régió fiatal start-up vállalkozásait egyedi üzleti
infrastruktúrával és szolgáltatási rendszerrel segítő multimédia-filmstúdió kiépítését.
A GreenZero és társvállalkozásai egy Európai Uniós pályázat keretében Egerszalókon
korábban soha nem látott új technológiát honosítottak meg: a 3D-computer-animációs
munkálatokat egyedi „in-house” alkalmazások, a 3D-filmkészítést pedig saját tervezésű 3Dkamerák segítik. A jelenlévők betekintést nyerhettek a GreenZero-központban készült
legjelentősebb 3D-s munkákba, köztük a BAFTA-díjjal jutalmazott és David Attenborough
nevével fémjelzett Flying Monsters 3D című film betétanimációiba is. 2017 májusában
Egerszalók

új

rendezvénytérrel,

közösségi

helyszínnel

(Sáfránykert),

felújított

barlanglakásokkal, 3D mozival gazdagodott. A továbbképzés résztvevői ellátogattak a
barlanglakásokhoz, a legfelső barlanglakás-ban beültek az időgépbe, a 3D moziba.
A kalandúra a közeli Feldebrőn folytatódott és a kisnánai vár 3D mozijában fejeződött be.

A továbbképzés megerősítette, hogy a hosszú távú országos kulturális misszióként 2 éve
útjára induló KönyvtárMozi a megyék kistelepülésein egyre több ember számára nyújt
minőségi kulturális élményt, szórakozást, maradandó közösségi élményt és tartalmas
kikapcsolódást.
Bízunk abban, hogy a KönyvtárMozi - a könyvtárosok komoly háttérmunkája, a hazai
könyvtári rendszer hatékony működése révén – a jövőben is folyamatosan eljuttatja a jobbnáljobb filmalkotásokat az érdeklődő könyvtárhasználókhoz.

PROMÓCIÓS ANYAGOK, SZAKMAI KIADVÁNYOK
Az egységes arculathoz elkészítettünk különböző promóciós anyagokat. KönyvtárMozis
lógóval ellátott papírszatyor, 2018-as naptáras könyvjelző, valamint szóróajándékokat. A
kistelepülési könyvtárak számára ez jelentős segítség, mivel így igényes plakátokkal
szóróanyagokkal tudják ellátni az olvasóikat. A kistelepülésekre a népszerűsítő anyagokat a
megyei felelősök juttatták el.
Módszertani kiadványként, a már egy másik pályázatból mintaként megvalósult
Cigánymesék – Színezők és fejtörők játékoskedvűeknek elnevezésű füzetet országos szinten
is megjelentettük, így minden településre eljuthat a kipróbált szakmai anyag.
KönyvtárMozi – szakmai kiadvány – Ötletek, kreatív, játékos feladatok füzetünket újra
kellett nyomni a nagy érdeklődésre való tekintetre.
Csapó – KönyvtárMozi 2015-2017 kiadványunkban az elmúlt két év tapasztalatai mellett
statisztikát és a foglalkoztató füzetek bemutatását is megtalálják a könyvtárosok.
A pályázat megírását követően a KönyvtárMozi filmkínálata folyamatosan bővült, többek
között a Cigánymesék rajzfilmsorozatból is újabb három epizód került be a vetíthető filmek
közé. Ebből készítettünk el 3 újabb Cigánymese filmhez a foglalkoztató füzetet. A film
képanyagának felhasználásához megszereztük az engedélyt a képek tulajdonosától. Így
megvalósult a Cigánymesék 2. foglalkoztató füzet is.
Filmbörze – Filmajánló KönyvtárMoziknak címmel már az ötödik kiadvány megjelenését
valósítottuk meg, támogatva a könyvtárak munkáját. Ebbe a füzetbe olyan filmajánlókat
választottak szakembereink, amelyek ötletet adhatnak a filmválasztáshoz, alapvető
információkkal segítik a beszélgetések, foglalkozások összeállítását. Fontos szempont volt,
hogy gyerek illetve felnőtteknek szóló műalkotásokat válogassunk össze.

konyvtarmozi.hu változásai
A KönyvtárMozi portál üzemeltetését és folyamatos működtetését a Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár végzi. A konyvtarmozi.hu oldalt fenntartja, folyamatosan frissíti az
információkat.
2016-2017 pályázatának nagy változása, hogy a KönyvtárMozi portálról közvetlenül lehet
indítani a filmeket – belépést követően. A honlap fejlesztésével az volt a célunk, hogy
leegyszerűsítsük a KönyvtárMozi vetítéseket a településeken. Ehhez a Record Networks
Magyarország Kft. munkatársait kértük fel, alakítsák át az adatbázis struktúráját, egyeztetve a
Nemzeti Audiovizuális Archívummal.
Szerettük volna, ha a megyei felelősöknek sem kellene minden adatmódosulással az országos
koordinátorhoz fordulni – maguk szerkeszthessék, bővíthessék az adott megye településeinek
adatait. Kezdeményezhessék az új települések felvételét, adott esetben szüneteltetését.
Ez azt is eredményezi, hogy a NAVA felület csak háttérként működik a filmek letöltésére, de
az új fejlesztésnek köszönhetően a kóddal rendelkező könyvármozis csak a KönyvtárMozi
felületet használja, ott regisztrálja a szükséges adatokat, onnan indítja a filmet. Így
egyszerűsödött a folyamat és biztonságosabbá vált a filmek vetítés. Csak azokat a filmeket
lehet vetíteni, amelyek garantáltan KönyvtárMozi filmek (NAVA kínálatából eddig néha
tévesen is indíthatott a vetítő. Ugyanakkor a statisztikai adatok kiszűrését is megkönnyíti,
hiszen az egyetlen felület remélhetőleg az adatok gyors feltöltését is eredményezi majd.
A fejlesztések során rögzítésre kerültek az új filmek metaadatai, így a listában már ezek is
választhatóak. A felhasználó könyvtárosok által feltöltött adatokból a honlapról közvetlenül is
elérhető bárki számára a statisztikai adatok.

A KönyvtárMozi eredményei
A KönyvtárMozihoz csatlakozott települések száma folyamatosan nő. Nagyban befolyásolja a
csatlakozás számát, hogy a szigorú feltételeknek nem minden könyvtár tud eleget tenni.
Összesen a mai napig: 68.919 fő vett részt a vetítéseken.
KönyvtárMozi programhoz
csatlakozott települések száma országosan
465
+ 3 busz
288
121

2015

2016

2017

Résztvevők életkori megoszlása
idősek
9%

felnőttek
26%

gyerekek
65%

A KönyvtárMozi értéke:
-

Filmértékeink bemutatása

-

Újra együtt lehetnek a filmszeretők

-

A gyerekeket motiválja az olvasásra is

-

Tanulást támogató alkalmak, tudásátadás

-

Jó beszélgetések, együttlétek

-

Egyszerűen csak jó beülni a könyvtárba!

A pályázat hozadékaként az idén tovább bővült a vetítésekbe bekapcsolt települések száma,
jelenleg több mint 500 településen érhető el a KönyvtárMozi szolgáltatás.
Az eltelt két évben már sok helyen igazi filmklubok alakultak, közösségek szerveződtek. Ez a
szolgáltatás nagy siker a gyerekek körében is, akiknek iskolai keretek között és délutáni
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KÉPEKBEN
KönyvtárMozi szakmai nap - Továbbképzés a KönyvtárMozi megyei referenseinek
2017. március 29-31. Tatabánya

Ramháb Mária előadása: Helyzetkép a KönyvtárMozi
hálózatról, a megyei referensek feladatai

Koleszár Márta: „A cigánymesék sokszínűsége" bemutató
foglalkozás

Dunaalmás település és a könyvtár munkájának megismerése.

Szabó Eszter: KönyvtárMozi Plussz a Hevestékában

Dr. Voit Pál köszöntője

13. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál
A KISTELEPÜLÉSEK MOZGÓKÉPKULTÚRÁJÁNAK HELYZETE,
avagy A KönyvtárMozi SZEREPE - konferencia
Kecskemét, 2017. június 2.

Ramháb Mária, az IKSZ elnöke és
Mikulás Ferenc aKecskemétfilm Kft.
ügyvezető igazgatója

Ráduly György,
a Magyar Nemzeti Filmarchívum
igazgatója

Lőrinczy György,
a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke

Buglya Sándor
a Dunatáj Alapítvány elnöke

Bujdosó Aranka
a KönyvtárMozi országos
Koordinátora, Kecskemét

Mikolasek Zsófia
József Attila Megyei Könyvtár
osztályvezetője

KönyvtárMozi TOVÁBBKÉPZÉS
Demjén, 2017. október 26-27.

Ramháb Mária köszöntője

Regisztráció

Ráduly György előadó, Magyar Nemzeti Filmarchívum

Berki Judit szociálpolitikus, előadó

Csoportmunkában dolgoznak a tréning résztvevői

Fodor Mónika előadó, Szeged

Éljen a Grund! A Pál utcai fiúk c. film Élményalapú Könyvtármozi+ foglalkozás a Hevestékában –
Szécsényi Orsolya előadó, Eger

Videós könyvtrailer készítése
Komlós-Szabó Ágnes előadó, Eger

KALANDTÚRA 3D-BEN: RÉGI ÉS ÚJ IDŐK MOZIJA EGY KISTELEPÜLÉSEN: EGERSZALÓK
Green Zero 3D filmstúdió, virtuális valóság műhely

SÁFRÁNYKERT, BARLANGLAKÁSOK, BARLANGMOZI

3D BARLANGMOZI EGERSZALÓKON, VÁRMOZI KISNÁNÁN

KönyvtárMozi PR- és szakmai kiadványok



Cigánymesék – Színezők és fejtörők játékos kedvűeknek



Cigánymesék 2. - Színezők és fejtörők játékos kedvűeknek



KönyvtárMozi szakmai kiadvány – Ötletek, kreatív, játékos feladatok



Csapó – KönyvtárMozi 2015-2017



Filmbörze – Filmajánló KönyvtárMoziknak



KönyvtárMozi - Papírszatyor



KönyvtárMozi – Naptáras könyvjelző



KönyvtárMozi – bianko plakát Mérete: A4



KönyvtárMozi – plakát Mérete: A2



KönyvtárMozi – betétlap



KönyvtárMozi – meghívó 2017. március 29-31.



KönyvtárMozi – meghívó 2017. június 21.



KönyvtárMozi – meghívó 2017. október 26-27.



KönyvtárMozi – szórólap Mérete: A5



Magyar Népmesék Kecskemétfilm – pörgetős füzet (3 fajta)



Magyar Népmesék Kecskemétfilm – toll



Magyar Népmesék Kecskemétfilm - jelvény



Fekete póló



Kerámia bögre



Alumínium golyóstoll



Golyóstoll karton testtel



Magyar Népmesék - képkirakó

