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Beszámoló  

az Informatikai és Könyvtári Szövetség  

 2020. évi KönyvtárMozi programsorozat lebonyolítására 

 

Altéma kódszáma: 204113/316 

 

A KönyvtárMozi program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében 2015. október 5. 

óta működik, az ország valamennyi megyéjében,  kistelepüléseken. Jelentőségét nem csak az 

erősíti föl, hogy mára már a nagyobb településeken és városokban is alulreprezentált a mozi 

szolgáltatások aránya, a kistelepüléseken pedig egyáltalán nem létezik ilyen lehetőség a 

kulturális kínálatban. Ennél jóval nagyobb azonban a szerepe abban, hogy a kizárólag 

könyvtárak tereiben, kizárólag magyar filmeket, többnyire közkincseket és valamennyi 

korosztály igényeit kiszolgáló, animációs-, játék-, rajz-, dokumentum- és ismeretterjesztő 

filmek nyilvános vetítését teszi lehetővé, a magyar kultúra értékeit közvetítve. 

A programot kezdettől fogva az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei 

könyvtárak közreműködésével. A szolgáltatás portálján (http://konyvtarmozi.hu/default.aspx) 

nem csak regisztrálni, a filmekből válogatni, a sorozatokat, filmtípusokat megtekinteni, a 

vetítéseket beharangozni, a filmeket közvetlenül vetíteni, hanem a programok adatait 

adminisztrálni, dokumentálni is lehet. 

Pályázatunkat éppen ennek az értékes szolgáltatásnak a továbbfejlesztésére, folytatására 

nyújtottuk be.  

 

A KönyvtárMozi 2020. évre tervezett programunkat azonban – sajnos, mint nagyon sok 

minden mást – a járványhelyzet átalakításra késztette, de ellehetetleníteni nem tudta, 

érdemben megvalósítottuk vállalásainkat, sőt többet is. A változtatásokat teljes egészében a 

pályázatban megtervezett keretek között sikerült módosítanunk részlegesen bevonva az online 

tér lehetőségét is. Új jogcímet nem kellett igénybe vennünk, átcsoportosítással, sőt 

http://konyvtarmozi.hu/default.aspx
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vállalásunk növelésével értékes tevékenységet végeztünk. A tervezett Cigánymese füzetek 4. 

része mellett elkészítettük az 5. füzetet is az online konferencián megtakarított szállás és 

étkezés költségéből.  

A hagyományos kecskeméti szakmai napnak mindössze az időpontját ütemeztük át júniusról 

augusztusra a könyvtár kötelező zárva tartása miatt  

 

SZAKMAI TANÁCSKOZÁS – KECSKEMÉT 

Időpont: 2020. augusztus  25.  

Házigazda:     Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár – Kecskemét 

Program: 

  

 9.30–10.00 Regisztráció 

 

10.00–10.25 Bevezető gondolatok 

 Öt éves a KönyvtárMozi 

Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke 

 

10.25–11.00 Lehet-e jelenlét roma stratégia? 

                            Moravcsik László vezető-kormányfőtanácsos  

 

11.00–12.00 Kerekasztal beszélgetés együttműködő partnereikkel  

 Buglya Sándor, Mikulás Ferenc, Ráduly György, 

 Répászky Lipót 

 Moderátor: Kriskó János 

13.00–13.30 Bepillantás a kistelepülési KönyvtárMozikba 

 

13.30-14.00 KönyvtárMozi 2015-2019 – közös filmösszeállításunk bemutatása 

 

14.00 Záró gondolatok 

Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke 
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A KönyvtárMozi kiemelten foglalkozik a roma kultúra megismertetésével, ezért nagyon 

örültünk annak, hogy Moravcsik László előadásából sok mindent megtudhattunk a romákkal 

kapcsolatos hivatalos stratégiáról.  A film eszközeivel mi is tudunk csatlakozni ehhez a fontos 

célkitűzéshez, amire különösen alkalmas a Kecskemétfilm Kft. Cigánymese sorozata, ami a 

kistelepülési KönyvtárMozikban elsők között látható.  

Hasznos volt számba venni együttműködő partnereinkkel is, hogy hol tartunk, hogyan tudunk 

továbbfejlődni.  

 

Érdekes volt közös filmösszeállításunk kalauzolásával bepillantani azokba a 

KönyvtárMozikba, ahol már évek óta működik ez a kedvelt szolgáltatás. Ahol elértek a 

rendszeres klubfoglalkozások szintjére, igazi kisközösségek számára vált fontossá a 

„mozizás”, beszélgetés, kötetlen együttlét. A könyvtárosok ezúttal is számos hasznos ötletet, 

tapasztalatot osztottak meg egymással a szervezés módszertanáról, a gyakorlati 

megvalósításokról.  

 

Éreztük, hogy a hónapokig tartó bezártság után mennyire jó volt újra személyesen találkozni, 

lopni óvatos öleléseket, jó szavakat mondani egymásnak. Ekkor még nem tudtuk, hogy két 

hónap múlva újra bezárulnak a könyvtárak kapui is a virtuális térbe terelgetve újra bennünket.  

 

KönyvtárMozi szakmai nap helyett: KönyvtárMozi online szakmai nap 

Miskolc, 2021. május 11.  

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálásával és a Nemzeti Kulturális Alap 

pályázati támogatásával a korábbi hagyományoknak megfelelően 2020. október 27-28. között 

kétnapos KönyvtárMozi szakmai nap megvalósítására került volna sor Miskolcon és Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében, ám a koronavírus járvány 2. hullámának őszi tetőzése miatt a 

programot el kellett halasztani.  Kezdetben reménykedtünk, hogy 2021. év elején hátha 

sikerül az eredeti módon találkoznunk, de végül is  az online program mellett döntöttünk.  

A 2021. május 11-re elhalasztott KÖNYVTÁRMOZI ONLINE SZAKMAI NAP 

megvalósítására 9:30 – 12:30 között került sor.  

Az eredetileg 60 főre tervezett létszámot, mely a megyei könyvtárak igazgatóit, KSZR 

vezetőit és a KönyvtárMozi megyei koordinátorait foglalta magába, sikerült csaknem 

megduplázni a KönyvtárMozi-s kistelepülések résztvevőire való országos kiterjesztéssel. Az 

online lehetőség ezáltal jóval szélesebb körű elérést biztosított, mint ha az eredeti terv szerinti 
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kétnapos, személyes jelenléttel tervezett program valósult volna meg. Természetesen a 

személyes jelenlét erejét az online lehetőség nem tudta maradéktalanul pótolni, de kisebb 

technikai nehézségeket leszámítva, a program sikeresen teljesült. 

Az online szakmai nap szervező házigazdája a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár, az online technikai házigazda zoom vonal biztosításával az egri Bródy 

Sándor Megyei és Városi Könyvtár volt.  

 

A teljes program és előadásai elérhetőek a KönyvtárMozi honlapján, a 

http://konyvtarmozi.hu/szakmainap20210511.aspx oldalon.  

KönyvtárMozi online szakmai nap 

Időpont: 2021. május 11., 9:30 - 12:30 

Házigazda: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

Online házigazda: zoom vonalon a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

Program 

9.30-9.40 Köszöntő 

Szarvas Beatrix, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

megyei hálózati igazgatóhelyettese, a program moderátora 

Varga Gábor, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

általános igazgatóhelyettese 

9:40 – 10:10 Hat éves a KönyvtárMozi, filmek és közösségi programok a 

kistelepülési könyvtárakban, a Cigánymese sorozat újabb tagjai >> 

Bujdosó Aranka, Katona József Könyvtár 

10:10 – 10:40 Nógrád megyei KönyvtárMozi, 2015-2020 >> 

Molnár Éva, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatója 

10:40 – 11:00 KönyvtárMozi a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyakorlatban >> 

Dr. Prokai Margit, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

igazgatója 

11:00 – 11:45 Cigánymesék a gyakorlatban >> 

Szabó Tünde, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, Kesznyéten 

http://konyvtarmozi.hu/szakmainap20210511.aspx
http://konyvtarmozi.hu/eloadasok/KM_eloadas_BujdosoAranka.pdf
http://konyvtarmozi.hu/eloadasok/KM_eloadas_BujdosoAranka.pdf
http://konyvtarmozi.hu/eloadasok/MolnarEvaPrezentacio20210511.pdf
http://konyvtarmozi.hu/eloadasok/K%C3%B6nyvt%C3%A1rMozi%20a%20Borsod-Aba%C3%BAj-Zempl%C3%A9n%20megyei%20gyakorlatban.pdf
http://konyvtarmozi.hu/eloadasok/Cig%C3%A1nymes%C3%A9k.pdf
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11:45 – 12:05 A KönyvtárMozi lehetőségei és eredményei Mikóházán >> 

Novák Jánosné, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, 

Mikóháza 

12:05 – 12:20 Generációk találkozása a KönyvtárMoziban >> 

Orosz Imréné, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, 

Hernádnémeti 

12:20 – 12:30 Zárszó 

Ramháb Mária, az IKSZ elnöke 

  Meglepetésfilmek 

 

Az online szakmai nap a házigazdák köszöntőjét követően a KönyvtárMozi hatéves 

történetébe betekintést nyújtó előadással kezdődött, melyet Bujdosó Aranka, a kecskeméti 

Katona József Könyvtár munkatársa, a KönyvtárMozi program országos szakmai 

koordinátora tartott.  

Két északi megye, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén sajátos gyakorlatát mutatták be az 

érintett megyei könyvtárak igazgatói, visszatekintve az elmúlt évek KönyvtárMozi-s 

tapasztalataira. 

A három összegző és visszatekintő előadást három borsodi kistelepülési könyvtár 

munkatársának beszámolója követte, melyek betekintést engedtek a jó helyi gyakorlatok 

megvalósításába.  

A kesznyéteni könyvtár lelkes könyvtárosa a Cigánymesék sorozat feldolgozását mutatta be, 

amellyel igazi sikereket tudott elérni a helyi gyermekek körében.  

A mikóházi és hernádnémeti könyvtáros rámutatott a helyi sajátosságokra, értékekre, a 

KönyvtárMozi generációkat összekötő szerepének fontosságára.  

Az online szakmai nap program szerinti előadásai és kapcsolódó anyagai ppt vagy videó 

anyagok csatolásával elérhetővé váltak a KönyvtárMozi honlapján. Az online szakmai napot 

meglepetésfilmek zárták.  

A koronavírus járvány miatt az eredetileg kétnaposra tervezett, halasztott program online 

szakmai nap keretében valósult meg, amely jó alkalmat kínált arra, hogy a távoli 

kistelepülések könyvtárosai is bekapcsolódjanak a programba, új ötleteket és tapasztalatokat 

szerezzenek a KönyvtárMozi szolgáltatás jövőbeni folytatásához.  

 

http://konyvtarmozi.hu/eloadasok/K%C3%B6nyvt%C3%A1rmozi%20N%20Jn%C3%A9%20Mik%C3%B3h%C3%A1za.pdf
http://konyvtarmozi.hu/eloadasok/GENER%C3%81CI%C3%93K%20TAL%C3%81LKOZ%C3%81SA.pdf
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CIGÁNYMESÉK 4. / FOGLALKOZTATÓ FÜZET 

A KönyvtárMozi gyakran vetített filmjei közé tartoznak a Cigánymesék epizódjai. A roma 

kultúra animáció segítségével való bemutatása az egyik hatásos módja a hagyományok 

terjesztésének. A sorozat 2013-ban a Kecskemétfilm Kft stúdiójából indult útjára, Horváth 

Mária rendező vezetésével, aki arra törekedett, hogy sokaknak megmutassa a roma népi 

hagyományokat és kulturális értékeket. Mind a producer, mind a rendező egyik célja az 

autentikus népmesék gyűjtése volt. Eközben arra is törekedtek, hogy roma művészeket 

vonjanak be a alkotómunkába,  akik tudásukkal, történeteikkel, rajzaikkal, festményeikkel és 

zenéjükkel járultak hozzá a sorozat sajátos hangulatának megteremtéséhez. 

 

Az egyes epizódok szinte kínálják a beszélgetés, az együttgondolkodás, a közös játék 

lehetőségét. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség kiadásában megjelent, a sorozat 

részeihez készült három foglalkoztató füzetet is megszerették a gyerekek és a könyvtárosok is. 

Ebben a projektben folytatásként a Cigánymesék újabb három epizódjának megértéséhez 

nyújtunk segítséget. 

 

A  Cigánymesék 4. foglalkoztató füzetünkben a következő részek kerültek feldolgozásra: 

 Zefir és Rebeka 

 Kosárfonó 

 Valaha madarak voltunk 

A három epizód irodalmi alapját Szécsi Magda meséje adja, az illusztrációkat pedig Orsós 

Teréz alkotásai jelentik. „Valaha madarak voltunk / Isten tenyerén lakoztunk. / Egyik ágról 

másra szálltunk, / Ami kellett, rátaláltunk” – szól az egyik filmben feldolgozott eredettörténet, 

míg a másik a tündérmesék és a cigány kultúra világát szövi össze egy különleges hangulatú 

szerelmi történetté. Közben nagyon fontos kérdések kerülnek elő az emberi kapcsolatokról 

múltról és jelenről. 

 

Most is olyan kiadvány készült, amely a filmekhez kacsolódó tényszerű ismereteket közvetít, 

lehetőséget adva a játékra, a filmes élmények megörökítésére is. 

Lényeges szempontnak tekintjük, hogy a füzetben szereplő feladványok fejlesszék a kognitív, 

a szociális és a mozgásos kompetenciákat. 

Mivel a kistelepüléseken gyakran különböző életkorú gyerekek alkotják a nézőközönséget, 

fontos, hogy a füzet alkalmas legyen foglalkoztatásukra, valamint az eltérő képességű 

gyerekek fejlesztésére, csoportos munkára, a kreativitás megnyilvánulására.  
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Történetenként ebbe a füzetbe is öt képet került. Ezek közül mindig egy színes jelzi az új 

mese kezdetét, felidézve a film hangulatát. Ezt követi a négy, eltérő nehézségű színezhető 

vonalas rajz, a mese eseménysora alapján. Így az olvasni még nem tudó gyerekekkel is 

újramesélhető a történet, hozzájárulva a szóbeli kifejezőkészség alakulásához.  

Természetesen nem hagyható ki az eredeti irodalmi szöveg sem, ebből rövid részletek 

kerülnek a képek alá. A színezők alkalmasak a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a 

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

megélésére. Nem utolsó sorban színezés közben további véleménycserére, egymás jobb 

megismerésére is sor kerülhet. 

A Cigánymese 4. füzethez felhasználandó képek után a Kecskemétfilm Kft. részére jogdíjat 

kellett fizetnünk. A filmből kinyert képanyag előkészítésének munkáját az Iglu Stúdió Bt. 

munkatársa, Szladicsné Szűcs Emese végezte el.  

CIGÁNYMESÉK 5. / FOGLALKOZTATÓ FÜZET 

A Cigánymesék animációs sorozat nyitóképein feltűnő bagolyszemű nyúl régi ismerőse 

mindazoknak, akik figyelemmel kísérték és megszerették a Kecskemétfilm Kft. műtermében 

készülő alkotásokat. Ez a bagolyszemű nyúl ismét bekukucskált a kistelepülések könyvtári 

szolgáltatóhelyeire, ezúttal is új epizódokkal örvendeztetve meg a közönséget.  

Elkészült az 5. foglalkoztató füzet is, amelynek  fejtörői, játékos feladatai három történet  

 A csodapipa,  

 Az ördögűző cigányember   

 Zefír és Rebeka  

feldolgozását segítik. 

  

A füzet nyomdaköltségét tudtuk fedezni az online konferencián megtakarított keretből mivel 

volt ilyen jogcímünk, a többi szükséges kiadást más forrásból fedeztük.  

 

A foglalkoztató füzet a megyei könyvtárak közreműködésével jutott el a kistelepülésekre. 

Nagyon örültünk, hogy sikerült további füzetet elkészíteni, mert ezt mindig nagyon várják a 

film mellé a gyerekek, könyvtárosok, pedagógusok egyaránt.  

 





KÖNYVTÁRMOZI SZAKMAI NAPOK – 2020-2021 

2020. augusztus 25. – Kecskemét 

  

Köszöntő és bevezető gondolatok 

Ramháb Mária – IKSZ elnöke 

Lehet-e a JELENLÉT roma stratégia? 

Moravcsik László vezető kormány-főtanácsosra 

figyelve 

  

A kerekasztalbeszélgetés témája: 

együttműködések a KönyvtárMozi érdekében 

Katymár és Imrehegy képviselőjét érdeklődve 

hallgatja a közönség 

2021. május 11. 

Házigazda: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

Online házigazda: zoom vonalon a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

  

HAT ÉVES A KÖNYVTÁRMOZI 

Bujdosó Aranka - Kecskemét 

NÓGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁRMOZI 

Molnár Éva - Salgótarján 



 

 

KÖNYVTÁRMOZI A BORSOD-ABAÚJ-

ZEMPLÉN MEGYEI GYAKORLATBAN 

Dr. Prokai Margit – Miskolc 

CIGÁNYMESÉK A GYAKORLATBAN 

Szabó Tünde – Kesznyéten 

 
 

A KÖNYVTÁRMOZI LEHETŐSÉGEI ÉS 

EREDMÉNYEI 

Novák Jánosné - Mikóháza 

GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA A 

KÖNYVTÁRMOZIBAN 

Orosz Imréné - Hernádnémeti 

 
 

 

  

A KönyvtárMozi új kiadványai: Cigánymesék 4. és 5. 






