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KEZDETEK – 2015  ̶  2016 

 A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
közreműködésével Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2015-
ben két lépcsőben 17 település csatlakozott a KönyvtárMozi 
projekthez: Bükkábrány, Bükkaranyos, Cserépfalu, Füzér, 
Hangony, Hernádkak, Hidasnémeti, Kesznyéten, 
Mezőnagymihály, Nekézseny, Sajóörös, Szentistván, 
Tibolddaróc, Tiszavalk, Tornyosnémeti, Vadna, Viss.  

 2016 őszén újabb hét település vezette be a filmalapú 
könyvtári szolgáltatást: Bogács, Filkeháza, Golop, 
Legyesbénye, Léh, Mikóháza, Sajóbábony. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy olyan kistérségből is jelezték csatlakozási 
szándékukat, amelyek KönyvtárMozi szempontból még fehér 
folt volt. 



NKA - PÁLYÁZAT 

 Nagy sikernek örvendett a 2016 őszén a Nemzeti 
Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumához benyújtott 
"Könyvtármozi Programsorozat lebonyolítása Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében" című pályázatunk, amely 
2.624.500,-Ft támogatást nyert. A pályázat keretében a 
vetítésekhez kapcsolódó négyféle foglalkozástípus 
bemutatásával nyújtottunk segítséget a filmek 
feldolgozásához, a kiscsoportos beszélgetésekhez, a 
közösségépítéshez. 

 A pályázati projekt keretében 24 helyszínen 58 vetítés 
történt, és a résztvevők száma összesen 1043 fő volt. 

 

 



TÁJÉKOZTATÓ SZAKMAI NAP 

 A pályázat indulásakor tartottunk egy tájékoztató napot 
(2017.02.14.), lehetőséget adtunk a 
programegyeztetésre, bemutatkoztak biblioterapeutáink, 
előadóink, illetve beszélgettünk a korábbi 
tapasztalatokról, a várható problémákról is.  

 Átadtuk a megvalósításban résztvevő szolgáltatóhelyek 
képviselői számára a KönyvtárMozi projekt promóciós 
anyagait. Az ekkor még csak 24 mozis településből 16 
képviseltette magát, összesen 36 fő volt a megjelentek 
száma. 



CIGÁNYMESÉK 

 A "Cigánymesék" sorozatot a gyermekkönyvtárosok és a 
Kecskemétfilm munkatársainak közreműködésével 
mutattuk be 12 szolgáltatóhelyen.  

 Elvittük a sorozatot olyan településre is, ahol a mesékkel 
a többségi társadalom tagjait is megszólítottuk annak 
érdekében, hogy jobban megismerjék a roma kisebbség 
életét, körülményeit és érzékenyebbé váljanak a velük 
kapcsolatos problémákra.  

 Ahol a Kecskeméti Rajzfilmstúdió rendezője és 
operatőre – Horváth Mária és Barta Irén – tartott 
foglalkozást, ott a résztvevők a mozgófilm készítés 
kulisszatitkaiba is betekinthettek. 

 



MAGYAR NÉPMESÉK 

 A "Magyar népmesék" sorozat bemutatásával 
célunk az olvasás és könyvtárhasználat 
népszerűsítése, az érdeklődés felkeltése volt a 
népmesék által. A népmese megismerése az alsó 
tagozat kiemelt feladatai közé tartozik és a 
sokoldalú feldolgozás mélyíti az irodalmi 
ismereteket, kedvet csinál az önálló olvasáshoz. A 
foglalkozásokat nemcsak a II. Rákóczi Ferenc 
Könyvtár munkatársai tartották, hanem a KSZR 
ellátásban közreműködő városok 
gyermekkönyvtárosai is, összesen 17 
szolgáltatóhelyen. 

 



BIBLIOTERÁPIA 

 15 olyan alkalmat szerveztünk, amikor 
biblioterapeuta által vezetett foglalkozások 
kapcsolódtak a vetített filmekhez. A foglalkozások 
fő jellemzője, hogy az életre való rálátás céljából 
egy adott kérdéssel kapcsolatban személyes 
élethelyzeteket, történeteket hívjon elő a 
résztvevők emlékezetéből. A filmvetítéshez 
kapcsolódó biblioterápiás foglalkozások az idősek 
körében nagyon nagy sikert arattak, a 
beszélgetések kitöltötték azt az űrt, ami az idős lét 
sajátosságaiból adódik. 

 



ISMERETTERJESZTÉS - DOKUMENTUMFILMEK 

 A negyedik mintafoglalkozás sorozatunk típusa 

a vetített filmekhez kapcsolódó "dokumentum- 

és ismeretterjesztő előadás”. A 14 részes 

sorozattal a fenőtteket is és a gyerekeket is 

megszólítottuk. Olyan élményekkel 

gazdagítottuk a résztvevőket, melyeket akár 

tanulmányaik során, akár az élet egyéb 

területén hasznosíthatják. 

 



MEGYEI ZÁRÓ SZAKMAI NAP 

 2017. december 11-én a pályázat befejezéseként egy 
sokszínű szakmai napot szerveztünk a könyvtárosok, a 
programokat tartó előadók aktív részvételével, 
beszámolóival, mintafoglalkozásokkal. Lehetőség adódott 
egymás gyakorlatának megismerésére, az összegzésre, a 
projekt lezárására. A szakmai napon olyan települések 
képviselői is megjelentek, akik még csak érdeklődtek a 
KönyvtárMozi projekt iránt.  

 A záró napon az ekkor már 41 könyvtármozis településből 26 
település könyvtárosai és 5 nyilvános könyvtár munkatársai 
jelentek meg. A záró konferencia résztvevőinek száma a 
közreműködőkkel együtt 93 fő volt.  

 



FOLYTATÁS 2017  ̶  2019 

 2017-ben csatlakozott 17 település: 

 Alacska, Arló, Bánhorváti, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, 
Hejőkürt, Hernádnémeti, Hídvégardó, Királd, Kovácsvágás, 
Kurityán, Pálháza, Sajólászlófalva, Sajósenye, Telkibánya, 
Tiszadorogma, Uppony,  

 2018-ban csatlakozott 20 település: 

 Abaújszántó, Ároktő, Berente, Bodroghalom, Boldogkőújfalu, 
Borsodgeszt, Egerlövő, Erdőbénye, Hollóháza, 
Kraszkokvajda, Lácacséke, Mád, Nagycsécs, Nagyrozvágy, 
Nyíri, Pácin, Rátka, Tardona, Tiszakarád, Zádorfalva. 

 2019-ben csatlakozott 1 település: 

 Kisgyőr 



ÚJ KÖNYVTÁRBUSZ – ÚJ LEHETŐSÉGEK 



2019 OKTÓBERÉTŐL 27 KISTELEPÜLÉSEN 



KÖNYVTÁRMOZI A KÖNYVTÁRBUSZON 



PROJEKTOR, VETÍTŐVÁSZON ÉS TV 



2020-RA 92 TELEPÜLÉS ÉS PANDÉMIA 

 2020-ban három újabb könyvtár - Kondó, 
Sajókaza, Sajópetri – csatlakozott, így év végére 
összesen 65 település, továbbá egy könyvtárbusz 
regisztrált a programra. Ennek köszönhetően 
összesen 92 településen vált lehetővé a vetítés 
megyénkben. A projekt célja, hogy helyi szinten 
működő közösségek jöjjenek létre, és legalább 
havonta egy-két alkalommal szervezzenek 
találkozót. A 2020-ban csatlakozott három 
helyszín közül csak Kondón valósult meg a 
program a járvány miatt. 

 



2020-AS ÉS ÖSSZES B.-A.-Z. MEGYEI ADATOK 

 2020-as év folyamán a vetítéseken összesen 
1233 fő vett rész a következő megoszlásban: 

 gyermekek: 755 fő 
felnőttek: 197 fő 
időskorúak: 281 fő 

 Összes megyei adat: 12 395 
gyermekek: 8361 
felnőttek: 2699 
időskorúak: 1335 

 



PANDÉMIA ÉS EGYÉB NEHÉZSÉGEK 

 2020-ban: március 16. és június 11. között 
zárva a könyvtárak, személyes látogatás 
szünetel (május 25-től részleges nyitás) 

 November 11-től ismét zárás, könyvtárbusz 
szünetel január végéig (éves karbantatás) 

 2021. március 16-tól ismét zárás, könyvtárbusz 
leállása, részleges nyitás április 12-től (ajtóban 
kölcsönzés), május 3-tól nyitás 



SZOLGÁLTATÓHELYEK  NEHÉZSÉGEI 

 Magas fluktuáció, gyakori személycserék 
(főként a korábbi kulturális közfoglalkoztatás 
alatt) 

 Humán erőforrás képzettsége, 
számítástechnikai és informatika készségek 
nem megfelelősége 

 Internet sávszélessége – szakadozó vonalak 

 Kezdetben bonyolultabb regisztráció 

 Támogatás hiánya – fenntartó részéről 



MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR - HR 

 Megyei KM-felelősök gyakori változásai, amely 

összefüggött a területi munkatársak és az 

intézmény fluktuációjával, a folyamatos 

erőforráshiánnyal (spirális fluktuáció) 

 A KM-feladatok mellett területi feladatok is 

terhelték a felelősöket 

  Időhiány a személyes v. személyre szabott 

segítségnyújtásban 

 

 



PROMÓCIÓS ANYAGOK - CIGÁNYMESÉK 

A promóciós anyagok és 

plakátok sokat segítettek 

a KönyvtárMozi-k 

szervezésében, 

mindenhol népszerűek 

voltak.  

 

A Cigánymesék sorozat 

füzeteit számos helyen 

sikerrel alkalmazzák. 



KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS - MINŐSÉGI PROGRAMMAL 

 A KönyvtárMozis alkalmakkor kéthetente-

havonta ismétlődő, minőségi programok 

valósulhatnak meg a kistelepüléseken.  

 Az ott élők a magyar filmkultúra jelentős 

értékeit a könyvtári rendszeren keresztül 

kaphatják  meg, színes élményekkel, kulturális 

értékekkel gazdagodhatnak, 

 miközben közösségeket hoznak létre. 

 



CSERÉPFALU – HOLLÓ JANKÓ 



SAJÓÖRÖS - VADNA 



CSERÉPFALU 



TISZAVALK – MAGYAR NÉPMESÉK 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


