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BESZÁMOLÓ  

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
KönyvtárMozi programsorozatának megvalósítása 

Pályázati azonosító: 204108/01538 

Szinte kereken négy esztendő telt el azóta, hogy 2015 októberében az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség, valamint a Kecskemétfilm Kft. kezdeményezésére, számos együttműködő partner 

támogatásával új elemmel bővültek a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szolgáltatásai.  Az 

5000 lakos alatti kistelepüléseken hamar népszerűvé vált a KönyvtárMozi, tartalmas közösségi 

élményt jelentve a lakosságnak. 

Az IKSZ szakmai napok, továbbképzések szervezésével igyekszik folyamatosan segítséget nyújtani 

a megyei könyvtárak KönyvtárMozi felelőseinek. Ennek keretében 2019-ben is több jelentős 

eseményre került sor.  

SZAKMAI TANÁCSKOZÁS – KECSKEMÉT 
Időpont: 2019. június 20. 
Házigazda: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár - Kecskemét 

Jelen pályázat segítségével már 3. alkalommal kapcsolódott KönyvtárMozi szakmai napunk a 

Kecskeméti Animációs Filmfesztiválhoz. A 14. KAFF keretében az animációs intézmények és 

szakemberek, valamint könyvtárosok részvételével került megrendezésre szakmai napunk.  

Ennek megfelelően a nap tematikája az általános, új ismereteket nyújtó előadásoktól egészen a 

kistelepüléseken zajló vetítések módszertanának bemutatásáig terjedt. A délelőtti előadások 

Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökének bevezető gondolatival indult, 

aki beszélt az elmúlt esztendő könyvtárszakmai eseményeiről, melyekhez a KönyvtárMozi is 

kapcsolódott. Elemezte az adatokat, jó példákat emelet ki és a digitálisan felújított filmek nyújtotta 

lehetőségekre is felhívta a figyelmet. 

Ezután a program két együttműködő partnere tartott előadást. A Magyar Nemzeti Filmarchívum 

igazgatója Ráduly György és munkatársa Papp Bojána oktatási referens az intézményükben zajló 

munkákról, trendekről szólt, illetve felvázoltak egy új lehetőséget olyan oktatási segédanyagok 
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kidolgozásáról, amelyeket a KönyvtárMozi programokhoz kapcsolódóan is alkalmazni lehetne 

később. 

Mikulás Ferenc a Kecskemétfilm Kft. ügyvezető igazgatója, és a KAFF igazgatója A népművészet 

és az animáció című előadásában a Magyar népmesék sorozat történetéről, indulásáról tartott 

előadást. Külön elemezte A szállást kérő róka című epizódot, ennek kapcsán bemutatva a Magyar 

népmesék szimbólumrendszerét, néprajzi hitelességét, forrásait. 

Koleszár Márta a Cigánymesék filmsorozathoz kapcsolódó újabb, sorrendben a harmadik 

módszertani füzetet és annak használatát népszerűsítette, sok példán keresztül. 

Délután két megyei könyvtár számolt be arról, hogy hogyan fejlődött az elmúlt közel négy év alatt 

a KönyvtárMozi szolgáltatás a kistelepülések könyvtáraiban. Borsod-Abaúj Zemplén megyéből 

Balázsi Andrea területi referens, a Balassi Bálint Megyei Könyvtárból pedig Vadász Péter 

könyvtáros és a kozárdi szolgáltató helyen dolgozó Figuráné Csáki Zsuzsanna mesélt a náluk 

zajló vetítésekről. 

A szakmai program befejezéseképpen a We Love Budapest és a MOME Animáció BA szakosainak 

együttműködéséből megszületett budapesti legendákat feldolgozó kisfilmeket láthatott a közönség. 

 
KÖNYVTÁRMOZI SZAKMAI NAPOK – SZÉKESFEHÉRVÁR 
Időpont: 2019. szeptember 9-10. 

Házigazda: Vörösmarty Mihály Könyvtár – Székesfehérvár 

Őszi szakmai tanácskozásunkra Székesfehérváron került sor. A két nap során a megyékben dolgozó 

KönyvtárMozi koordinátorok, KSZR csoportvezetők és könyvtárigazgatók számos értékes 

információval gazdagodtak. Mikulás Ferenc A magyar népmese és az animáció kapcsolata címmel 

tartott igen tartalmas előadást, bemutatva, hogyan jelenik meg a népművészet több műfaja a Magyar 

népmesék animációs sorozatban. Külön kiemelte a népzene, népviselet és a népi díszítőművészet 

elemeit, segítve, hogy a nézők könnyebben megfejtség a képek üzenetét. Örömmel hallottunk a 

sorozat fogadtatásáról, hazai és nemzetközi sikereiről.  

Koleszár Márta a Cigánymesék 3. foglalkoztató füzetben szereplő játékok fejlesztő, ösztönző 

hatására hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy miként segítheti mindez az elfogadást, mások jobb 

megismerését is. Bemutatott néhány feladatot, a szövegértés-szövegalkotás, az anyanyelvi fejlesztés 

témakörökben, láttunk képes játékokat, színezőket.  

Bujdosó Aranka, a KönyvtárMozi országos koordinátora előadásában sorra vette a megyei 

referensek feladatait: a települések tájékoztatása a szolgáltatásról, a csatlakozók bevezetése a 

programba, segítés a szervezésben, az adminisztráció részletes bemutatása. Újból, alaposan 

ismertette a csatlakozás koordinálásának pontos menetét. 
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A nap folyamán ketten mutatták be a megyékben zajló munkát. Czirákyné Tóth Edit A 

KönyvtárMozi lehetőségei és eredményei Zala megyében címmel adott egy zalai helyzetképet, 

kiemelten a 2017. évi NKA pályázat idején elért eredményekről, a vetítések utáni gyerekeknek és 

felnőtteknek szervezett programokról,  az óvodákkal és iskolákkal való kapcsolattartás 

eredményeiről. 

Vati Éva előadását hallgatva Fejér megye KönyvtárMozis történéseiről kaptunk ízelítőt, főként a 

2017-es év vetítéseiről, aminek nagy lendületet adott az NKA pályázatuk. Kiemelte a hangulatos 

könyvtári táborokat, az országos programokhoz fűződő vetítéseket, s az azokat követő 

foglalkozásokat, a megyében dolgozó könyvtárosoknak szervezett szakmai tapasztalatcserét. 

Valásekné Kaszner Tímea Bakonycsernyén könyvtáros, ő azt a folyamatot vázolta fel, milyen 

megfontolások után vállalta, hogy csatlakozik a szolgáltatáshoz, milyen lehetőségeket látott ebben, 

s milyen célokat fogalmazott meg induláskor. Az eredmények közé sorolta a közösségépítést, a 

bővülő könyvtárhasználatot. 

Csókás Elekné Válról érkezett. Hangulatos képes beszámolójából megtudhattuk, milyen filmeket 

választott, kiket hogyan invitál a vetítésekre. Belenézhettünk abba a nyüzsgő tábori életbe is, amit 

már 4 éve gazdagít a mozizás élményével, minden témához megtalálva a megfelelő filmet. 

Ramháb Mária, az IKSZ elnöke egy teljes, az elmúlt négy év történetét bemutató előadást tartott. 

Az ötlettől a 2015. évi OKN keretében megvalósított első vetítésen keresztül az együttműködő 

partnerek számbavételével, és a megvalósult pályázatok számos eredményét ismertetve eljutottunk 

oda, hogy a mozi közös lehetőségünk, felelősségünk, a közösségépítés alapja. Fontos a partnerek 

által biztosított filmek kínálatának bővítése, a digitalizált filmek számának növelése, a technikai 

feltételek jelentős javulása. Ismertette az aktuális statisztikai adatokat, a legtöbbet vetített filmet, 

illetve a legtöbb vetítést nyújtó települést is. 

Az utolsó előadó, Farkas Ferenc tájékoztatta a jelenlévőket Az én könyvtáram projekt 

zárószakaszáról, a megjelent kiadványokról, az ország több pontján megvalósított programokról. 

A nap zárásaként meglátogattuk a Hetedhét Múzeum – az Év Kiállítása díjjal kitüntetett – Réber 

Kiállítását, ahol Gärtner Petra művészettörténész vezetésével megismerkedtünk Réber László 

életével, munkáival, a kiállítás megvalósításának történetével. 

Érdekes volt Székesfehérvár filmes helyszíneket bemutató séta Gábor Gina kalauzolásával. Ezzel 

párhuzamosan a megyei könyvtárigazgatók az aktuális suakmai kérdésekről tartottak tanácskozást. 

Az est zárásaként igazi filmes „csemegét” kaptunk Kecskemétről: Mikulás Ferenc segítségével 

bepillanthattunk a készülő Toldi egyik epizódjába. 

A szakmai napok módszervására szeptember 10-én Csókakőn valósult meg. A község 

polgármesterének üdvözlő szavai után két csoportban tevékenykedtünk. Németh Szilvia, a 

Vörösmarty Mihály Könyvtár munkatársa tartott bemutató foglalkozást; Richly Zsolt: A kevély 
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kiskakas c. filmjét dolgozta fel a helyi iskola 3. osztályosaival. Ez idő alatt a csoport másik fele 

meglátogatta a csókakői várat. A csere utáni foglalkozás alapja Tölgyesi Ágnes: Cigányút c. 

alkotása volt. A film kapcsán Eperjesi Tamás szupervizor érdekes, gondolatcserét indított a 

kollegák körében. 

A nap zárásaként a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyt – benne Fejtő Ferenc több ezer kötetéből álló 

könyvtárával – látogattuk meg. 

CIGÁNYMESÉK 3. / FOGLALKOZTATÓ FÜZET 
A foglalkoztató füzet címe: Könyvtármozi 3. – Színezők és fejtörők játékos kedvűeknek 

A foglalkoztató füzet terjedelme: 32 oldal + borító 

Csöndbunda teremtette, / Bagolyszemű nyúl szülötte, / Bundagallér, köpönyeg / Mesélek én, 

mesélek, ha van kinek. Balog Miklós cigány mesemondó mesekezdő soraival zártuk a Cigánymesék 

füzetsorozat 2. részét abban a reményben, hogy még nagyon sokáig lesz kinek mesélni ezeket a 

történeteket is. A filmsorozat kezdeti sikerei után a Kecskemétfilm Kft. alkotó csapata újabb 

epizódok elkészítését tűzte ki célul. Így ma már a KönyvtárMozi látogatói is örülhetnek a Csúnya 

Borka, A kovács és az Isten és a Riza éjszakája történeteknek.  

A KönyvtárMozi a filmek megtekintése mellett sokféle beszélgetésre, találkozásra, játékra teremt 

lehetőséget. Különösen a gyerekeknél fontos a látottak értő feldolgozása, amihez jó alapot 

nyújtanak foglalkoztató füzeteink.  

A Cigánymesék 3. füzetbe is mesénként öt kép került. Ezek közül a színes jelzi az új történet 

kezdetét jelzi, felidézve a film hangulatát. A négy, eltérő nehézségű színezhető vonalas rajz követi a 

mese eseménysorát, így az olvasni még nem tudó gyerekekkel is újramesélhető a történet. A 

színezők számos lehetőséget rejtenek a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a precizitás, 

kitartás fejlesztésére, a színekkel való ismerkedésre és játékra, az alkotás örömének megélésére. 

Úgy gondoljuk, hogy ismét olyan kiadvány született, amely beszélgetésre ösztönöz, tényszerű 

ismereteket közvetít, közös játékra biztat, lehetőséget ad az élmények rögzítésére. Arra törekedtünk, 

hogy a füzet alkalmas legyen a különböző korosztályú gyerekek foglalkoztatására éppen úgy, mint 

az eltérő képességű gyerekek fejlesztésére.  

A Cigánymesék fontos eszköz lehet a kisebbségi cigány társadalom számára a saját identitás 

erősítésére, a többségi társadalomnak pedig egyedülálló lehetőség a cigány kultúráról alkotott 

ismeretek bővítésére. 

A foglalkozató füzet a megyei könyvtárakon keresztül jut el a KönyvtárMozi könyvtári 

szolgáltatóhelyeire. 
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CIGÁNYMESÉK 3. / FOGLALKOZTATÓ FÜZET 
 

A foglalkoztató füzet címe:  

Könyvtármozi 3. – Színezők és fejtörők játékos kedvűeknek 

A foglalkoztató füzet terjedelme: 32 oldal + borító 

 

KÖNYVTÁRMOZI FILM 

A film címe: KönyvtárMozi 

2015-2019 

A film hossza: 31 perc  

 

 

 

SZAKMAI TANÁCSKOZÁS – KECSKEMÉT MEGHÍVÓ 
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