
Beszámoló az NKA 204107/00243 számú pályázatához 
KönyvtárMozi programsorozat lebonyolítása a Csongrád megyei  

KSZR szolgáltató helyeken 

 

 

2015. októberében indult útjára Csongrád megyében is az új közösségi szolgáltatás,  

a KönyvtárMozi, akkor még három településen – Ambrózfalva, Magyarcsanád és Pusztaszer. 

Azok a kollégáink, akik ráéreztek az „ízére”, nagyon nagy örömmel végzik ezt a munkát is, 

folyamatosan vetítenek, a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. 

Nagyon nagy örömet jelentett mind a megyei könyvtárnak, mind a települési könyvtáraknak 

és mind a programokon résztvevőknek az NKA támogatása, a pályázati lehetőség. 

Öröm volt hallgatni és olvasni az egyes települések élménybeszámolóit. Magyarcsanádon és 

Pusztaszeren a könyvtár ideiglenes helyre költözött, ahol a feltételek nem voltak biztosítottak 

a KönyvtárMozi szolgáltatás igénybevételéhez, így már megújult könyvtárakba tudtuk 

lebonyolítani a programokat. 

Békéscsabáról, a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskolából érkezett az alsó tagozatos /Égig 

érő fa/ és 5-6. osztályos diákokhoz /Pál utcai fiúk/ Juhász Orsolya (mely iskolának 

magyartanára, igazgató-helyettese), aki Film és animáció kapcsán a gyerekekkel 

összehasonlította: hogyan írja le ugyanazt a jelenetet a könyv, ugyanakkor hogyan jelenik 

meg mindez filmen. Természetesen mindehhez kiváló módszertani ötleteket adott 

kollégáinknak további foglalkozások megtartására, a kisebbek játszva tanultak, a nagyobbak 

pedig álmélkodva hallgatták: mennyi-mennyi értékes és érdekes kincset rejt egy általuk már 

ismert regény és film – olyan momentumokra hívta fel Juhász Orsolya a figyelmet, mely még 

a pedagógusokat is meglepte. 

Ambrózfalva és Nagyér – két szomszédos település, nagyon jó a kapcsolat közöttük. Az ottani 

kolléganő meghívta a programra a szomszéd iskola alsósait is, aki januárban pedig 

visszahívták az ambrózfalviakat. 

Ennek köszönhetően a két település kis diákjai három mesefeldolgozáson tudtak részt venni. 

/Nagyéren és Ambrózfalván csak alsó tagozat van, itt nem volt A Pál utcai fiúk feldolgozása/. 

Égig érő fa 
https://www.facebook.com/pg/AmbrozfalvaKonyvtara/photos/?tab=album&album_id=619898094800684  

https://www.facebook.com/AmbrozfalvaKonyvtara/photos/a.189351661188665.6966.186632278127270/6168884384349

83/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/pg/K%C3%B6zm%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-Kiszombor-

856243821158528/photos/?tab=album&album_id=1489569057825998  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=907412696100775&id=726549624187084  

https://www.facebook.com/pg/pitvarosmuvelodesihaz/photos/?tab=album&album_id=1993739667614906 

https://www.facebook.com/konyvtar.maroslele/posts/1393979934062580  

Az állatok beszéde 
https://www.facebook.com/AmbrozfalvaKonyvtara/photos/a.189351661188665.6966.186632278127270/636

906239766536/?type=3  

https://www.facebook.com/pg/AmbrozfalvaKonyvtara/photos/?tab=album&album_id=637617633028730 

Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő 
https://www.facebook.com/pg/Nagy%C3%A9r-K%C3%B6nyvt%C3%A1ri-Inform%C3%A1ci%C3%B3s-%C3%A9s-

K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-Hely-1592252391069585/photos/?tab=album&album_id=1766170303677792  

A Pál utcai fiúk 
https://www.facebook.com/pg/K%C3%B6zm%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-Kiszombor-

856243821158528/photos/?tab=album&album_id=1523629307753306  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=907413702767341&id=726549624187084  

https://www.facebook.com/pg/pitvarosmuvelodesihaz/photos/?tab=album&album_id=1993739667614906 

Felnőttekhez nagyon szerettük volna Bosnyák Miklóst meghívni – ő sajnos betegségéből 

kifolyóan utolsó pillanatban vissza kellett, hogy mondja a meghívást. Helyette Bubriák István 

újságíró, pedagógus, filmrendező, forgatókönyvíró, producer, szerkesztő tartott előadókat – 
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tárcán hozva a klasszikus magyar film nagy alakjait: Páger Antal, Törőcsik Mari, Nagy Anna, 

Mécs Károly. Fantasztikus volt hallani azt a „csemegék” özönét, mely István hatalmas 

tudásából fakadóan színesítette, érdekesebbé, izgalmasabbá tette akár Baradlay Richárdot akár 

a Hamvadó cigarettavég énekesét. Döbbenetes volt látni, mekkora alakításokat tudnak véghez 

vinni ismert színészeink – a kontrasztokat hozta István: Nagy Anna pl. hiába korcsolyázik 

gyönyörű nőként a Szinbád c. filmben, a nézőknek sajnos megmaradt a Pacsirta beli 

„skatulyában”   

István 
https://www.facebook.com/AmbrozfalvaKonyvtara/photos/a.189351661188665.6966.186632278127270/620

530331404127/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/pg/AmbrozfalvaKonyvtara/photos/?tab=album&album_id=625450664245427  

https://www.facebook.com/856243821158528/photos/a.859528947496682.1073741833.856243821158528/14924151075

41393/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=913056338869744&id=726549624187084 

https://www.facebook.com/pg/K%C3%B6zm%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-Kiszombor-

856243821158528/photos/?tab=album&album_id=1496748830441354  

https://www.facebook.com/pg/pitvarosmuvelodesihaz/photos/?tab=album&album_id=1993743300947876 

https://www.facebook.com/konyvtar.maroslele/posts/1357976554329585  

 

A visszajelzések alapján valamennyi rendezvény nagyon sikeres volt, nagyon sok pozitív 

élménnyel, új szemléletmóddal gazdagodott a résztvevő – akár gyerek, akár felnőtt–,  

a könyvtáros és a megyei KM felelős egyaránt, melyeket a munkánk további színesítéséhez, 

színvonalasabbá tételéhez tudunk felhasználni 

A támogatást a szerződésnek megfelelően a közreműködő előadók díjazására fordítottuk. 

Ezek igazoló másolatát a beszámolóhoz mellékelem. 

Ezúton is köszönjük a támogatást, mellyel egy sikeres rendezvény lebonyolítását tették 

lehetővé! 
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Ambrózfalva 

2017.12.07 39 fő 

2017.12.14 5 fő 

2017.12.14 40 fő 

Ásotthalom 

2017.12.12 25 fő 

2017.12.13 36 fő 

2017.12.18 27 fő 

Kiszombor 

2017.12.07 31 fő 

2017.12.13 43 fő 

2017.12.14 18 fő 

Maroslele 

2017.12.07 20 fő 

2017.12.14 24 fő 

2017.12.14 16 fő 

Pitvaros 

2017.12.12 24 fő 

2017.12.14 6 fő 

2017.12.18 28 fő 

Nagyér 2018.01.29 27 fő 

 

Összesen: 409 fő 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


