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KönyvtárMozi programok 2017-ben 

Mikolasek Zsófia  

A KönyvtárMozi szolgáltatás Komárom-
Esztergom megyében tavaly 9 településen 

működött, idén bővítjük a szolgáltatást 5 

helyszínnel. Így már 14 kiskönyvtárban 

várja nézőit ez a lehetőség: Ácsteszér, Bajna, 

Bakonysárkány, Dömös, Dunaalmás, 

Kesztölc, Máriahalom, Mocsa, Naszály, 

Pilismarót, Szákszend, Tardos, Tarján és 
Vértestolna településeken. Eddig zömmel  

véletlenszerűen zajlottak  a vetítések; nehéz volt 

megtalálni a célközönséget, és kialakítani a 

projekt kereteit. 

 

Vacskamati virága - Kesztölcön. Fotó: Klinger Ágnes 

Az NKA pályázatának köszönhetően szeretnénk 

támogatni a települések könyvtárosait ebben a 
munkában. Szeretnénk átgondoltabban szervezni 

a vetítéseket,  továbbá olyan kísérő 

programokkal társítani, amelyek becsalogatják a 
nézőket a KönyvtárMoziba. Kiemelten kezeljük 

a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

ökoarculatához kapcsolódó „zöld” filmek 

vetítését, valamint a gyerekfoglalkozásokhoz 

kapcsolható vetítéseket. 2016 során a hiányzó 

technikai eszközöket beszereztük. Komplex 
programot dolgoztunk ki a települések számára. 

Ugyanazt a 12 filmet vetítjük mindenhol, a 
kapcsolódó programok is ugyanazok lesznek. 

2017 elején minden érintett településnek 

elküldtünk egy könyvtármozis csomagot, mely 

tartalmaz ötleteket és eszközöket a 

barkácsoláshoz, a vetített filmek adatait, 

valamint a kapcsolódó foglalkozások 
óravázlatait.  

Vetített filmek: 

 A 80-as évek kiváló magyar filmjei 
felnőtteknek: Eldorádó, Megáll az idő, 

Mephisto, Szamárköhögés, Te rongyos élet! 

 Gyermekeknek szóló filmek: A hetvenkedő 

sün, Az éjszaka csodái, Boltosmesék, Káló, a 

cigánylegény, Mesél a kő, Vacskamati 
virága. 

 Öko-film: A természet IQ-ja – ezt a filmet 
minden településen Nász János, a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtár 

munkatársának, a könyvtári öko-szemlélet 

„gazdájának” előadása kíséri. 

Minden vetítés után lehetőség nyílik egy kvíz 
kitöltésére. A legjobban válaszolók között  

filmes ajándékokat sorsolunk ki 2017 

decemberében. A gyermekfilmek mindegyikéhez 

komplett óravázlatot teszünk fel honlapunkra, 

kivételt képez ez alól a Boltosmesék című film, 

melyet minden településen Mikolasek Zsófia 
foglalkozása kísér. Vetítési naptár és 

óravázlatok: http://www.kemkszr.hu/?q=node/72  

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu
http://www.kemkszr.hu/?q=node/72


 

 

Bakonysárkánytól Dömösig – 
KönyvtárMozi a környezet-
tudatosítás jegyében 

Nász János  

A JAMK Megyei Ellátási és Módszertani 

Osztálya idén kiemelt figyelmet szentel a 
KönyvtárMozi programsorozat keretében is a 
környezetünkkel, fenntarthatósággal, klíma-
változással, Földünkkel, lakóhelyeinkkel és 
ökológiai állapotunkkal kapcsolatos 

témaköröknek. A Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszerhez tartozó 59 település közül azon 14-
ben kerül bemutatásra a Természet IQ-ja című 

film, amelyek csatlakoztak a KönyvtárMozi 

programhoz. A vetítés előtt néhány gondolatnyi 

bevezető hangzik el, a film után pedig egy közös 

beszélgetés, esetleges vita indul a látottakról. Ez 
az ismeretterjesztő módszer egy újabb szelete 

annak a hazánkban és már határainkon túl is 

elismert komplex környezettudatosító munkának, 

amelyet a JAMK immár több esztendeje folytat.  

 

Egy képkocka „A természet IQ-ja” című filmből.  

A kép forrása: www.nava.hu  

Szándékaink, hogy impulzusokat adjunk a 
kistelepülési könyvtárak közösségszervező és     
-erősítő tevékenységéhez, továbbá segítsük a 
természettudatos szemléletformálás 

hangsúlyosabbá válását. Gyorsan változó 

világunkban a könyvtáraknak, mint közösségi és 

információs központoknak reagálniuk kell a 

társadalmunk előtt álló legfontosabb kihívásokra. 
Ezért is új szemléletformálásra, 

paradigmaváltásra van szükség. Egyre több 

kistelepülési könyvtárunk vette fel 
tevékenységkörébe a „könyvtárzöldítést”. Ebben 
a legkisebb települések közösségei  mint 

cseppek a tengerben  éppúgy számítanak, mint 

a nagyobb közössségek.  

Mindezekhez hathatós segítséget nyújt a 

Nemzeti Kulturális Alap támogatása, amelynek 
köszönhetően a „könyvtármozizás” országos 

méretű hálózattá nőtte ki magát. Ezért is egyre 

vonzóbb és népszerűbb hazánk kiskönyvtáraiban 

ez az új ismeretterjesztő és szemléletformáló 

módszer. Felébreszti és megújítja az együvé 

tartozás, együttérzés szellemiségét és lelkiségét. 

 

Nász János a bakonysárkányi programon.  

Fotó: Bene Nikolett 

 

http://www.nava.hu/
http://nava.hu/id/km-2457296-7728117/


 
 

Megújult a könyvtár Vértessomlón is 

Szilassi Andrea 

A Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános 

iskolában 2017. február 3-án átadták a felújított 

könyvtárat, amely ezután községi könyvtárként 

is funkcionál. A megjelenteket Hartdégenné 

Rieder Éva intézményvezető üdvözölte. 
Köszöntőt mondott még Czunyiné dr. Bertalan 

Judit kormánymegbízott, Popovics György, a 
megyei közgyűlés elnöke, Igó István 
polgármester és dr. Voit Pál könyvtárigazgató.  

 

KemGuru kulcstartó az új könyvtárhoz Voit Páltól 

Hartdégenné Rieder Évának. Fotó: Török Csaba 

A korszerűsítés a helyi önkormányzat és a 

JAMK együttműködésével, közös 

finanszírozásban valósult meg. Helyi és pályázati 

forrásból finanszírozták a helyiségek 
korszerűsítését: az egykori szolgálati lakásból a 

belső falak lebontásával világos, tágas tereket 
alakítottak ki. Mivel a község már a KSZR 2013-
as létrejötte óta szerződött település, a 
kezdetektől folyamatosan, tudatosan fejlesztettük 

ezt a könyvtárat is. 2013-2016 között összesen 

4.435.060 Ft fejlesztési forrás érkezett a megyei 
ellátás keretében a somlói könyvtárba. Ebből 

2.150.541 Ft dokumentum-beszerzésre, 627.180 

Ft pedig rendezvények előadói honoráriumára 

lett fordítva. Polcokat, babzsák-foteleket, 
olvasói- és számítógép-asztalokat, továbbá 

szőnyegeket és irodai széket vásároltunk a 

könyvtárba. Korszerű technikai berendezéseket 
is beszereztünk: olvasói számítógép, nyomtató, 

wifi-router, továbbá laptop és digitális 

fényképezőgép a könyvtárosnak. A 

dokumentumállomány fejlesztése mellett egy 

papírszínház mesegyűjteményt is juttattunk 

Seffer Tímea könyvtárosnak, amivel lebilincselő 

foglalkozásokat tarthat a gyerekeknek.  

A változások nélkülözhetetlen elemeként komoly 

és hosszantartó szakmai munkára is szükség volt. 
A könyvtári állományt átválogattuk, sok 

példányt leselejteztünk. Valamennyi könyvet 

jelzetelni, vonalkódozni kellett. A községi 

könyvtár gyűjteménye már rögzítve volt 

elektronikusan a Textlib integrált rendszerben, az 

iskolai könyvtár állományát azonban 
honosítanunk kellett. Kollégáink 2013 óta 3.280 
kötetet rögzítettek elektronikusan. A feldolgozott 

könyvek raktári rendben kerültek vissza a 

polcokra. Ebben a munkában Fink Noémi és 

Halász Adél könyvtárosok, továbbá Mikolasek 
Zsófia osztályvezető, valamint Balogh Anett 
kulturális közfoglalkoztatott vett részt. 

 

Az iskola diákjai egy hangulatos, német és magyar 

nyelven előadott műsorral színesítették az átadó 

ünnepséget. Fotó: Török Csaba 



 

Tágas, napfényes terek, válogatott könyvek, 

számítógépek és hívogató fotelek várják a látogatókat.  

Fotó: Török Csaba 

 

Barátságos miliő fogadja a legkisebbeket is. 

Fotó: Szilassi Andrea 

 

A kézikönyvtár. Fotó: Török Csaba 

Megkérdeztük Seffer Tímea könyvtárost, milyen 
tervei vannak a jövőre nézve: 

„Tele vagyok tervekkel a könyvtárral 

kapcsolatosan erre az évre és a következő 100 

évre is.... 

A könyvtár tavasztól (nagy valószínűséggel) 

nyitva lesz a falu felé is. Remélem, hogy a 

tanítványaim lelkesen mesélnek a gyönyörű új 

könyvtárról a szüleiknek, nagyszüleiknek és 

felkeltik ezzel a rokonok kíváncsiságát, akik majd 

szép számmal érkeznek a könyvtárba. Sok 

programot tervezek, szervezek: márciusban 

Mikolasek Zsófia érkezik majd a 

negyedikesekhez egy mesevetélkedővel, 

májusban Figura Ede jön hozzánk egy zenés 

mesejátékkal, ősszel pedig Lackfi Jánost várjuk 

egy író-olvasó találkozóra. Ha a költségvetésbe 

belefér, akkor karácsony előtt egy Walt Disney 

vetélkedőt szerveznék az alsósoknak. 

Könyvtárhasználati órák rendszeresen vannak a 

könyvtárban, a diákok itt készültek a leányvári 

történelemversenyre is (immár használva az 

internet adta lehetőségeket), többen nekikezdtek 

a Megyei Könyvtár olvasópályázatának is, de 

szívesen térnek be kézműveskedni is a gyerekek.  

A könyvtárat naponta keresik fel kicsik és 

nagyok, kollegák, tanítás előtt és után, de még a 

szünetekben is. 

A terveim között szerepel, hogy társasjátékokkal 

gazdagodunk, ezzel is vonzóbbá téve a 

helyiséget. Szeretném, ha tévével, DVD-

lejátszóval is rendelkeznénk, mert akkor 

filmvetítésekkel is színesíthetnénk a 

kínálatunkat.” 



Számítógépes tanfolyam Bajnán 

ErdŐsné Csík Katalin 

2017 januárjában harmadik alkalommal 
kínáltunk ingyen számítógépes tanfolyamot a 
bajnai nyugdíjasok részére. Az előző évekhez 
hasonlóan idén is a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár biztosította a technikai hátteret 

a 12 résztvevő számára. Bajna község 
alpolgármestere, Hudoba Gyula ismét szívesen 
vállalta, hogy a tanfolyam vezetőjeként, 
önkéntes munkában két héten keresztül 

fáradhatatlanul foglalkozik az idősekkel. Gyuszi 
bácsi több évtizedes pedagógiai múltja garanciát 

jelent arra, hogy kifogyhatatlan türelmével és 

szakmai tudásával a tanfolyam élmény is legyen 

a résztvevők számára.  

 

Tanulni sohasem késő! Hudoba Gyula a bajnai 

nyugdíjasok körében. Fotó: Erdősné Csík Katalin 

A már bevált előszervezéssel, gyakorlottan 
készítettük elő a tanfolyamot.  Mindig 
különleges azonban az az izgatott várakozás, 

ahogy a tanfolyam nyitónapján fogadjuk az 
időseket. Megható és örömteli élmény, amint a 
januári télben feltűnik egy idős ember, aki 
hosszú idő után újra kinyitja az iskola ajtaját, 
majd bekuckózza magát a könyvtár melegébe, 

hogy belevágjon a számítógépes alapok 

elsajátításába. Mindazonáltal ez a program 
nemcsak a tanulásra ad lehetőséget, hanem 

jókedvű együttlétre, beszélgetésekre és sok 
vidámságra is. Pallagi Tibor polgármester úr a 
nyitónapon személyesen köszöntötte a 
résztvevőket. Pillanatnyi rémület követte azon 

kijelentését, mely szerint az utolsó napon szintén 

meglátogatja a tanfolyamot, de akkor már 

könyvelési anyaggal is készül, amelyben 
bizonyítani lehet a megszerzett tudást. Kis idő 

elteltével rájött a társaság, hogy polgármester úr 

csak viccnek szánta e kijelentést. 

Az alapvető kérdésre, hogy hogyan építsünk 
közösséget? − néha egy ilyen apró történet is 

megadhatja a választ, amely túlmutat egy 
laptopon és a szövegszerkesztés funkcióján.  
A januári hideg nehezen múlt el, jó volt így 
együtt lenni a könyvtár melegében. 

Vivek Madar ayurveda terapeuta 
előadása 

ErdŐsné Csík Katalin 

Vivek Madar, dél-indiai ayurveda pancsakamra 
terapeuta „Főzés és érzés” című előadása 

érdekfeszítő módon kötötte össze a keleti 

filozófia és gyó-
gyászat látás-
módját az euró-
pai gondolkodás-
sal. A rendez-
vényt a bajnai 
Községi Könyv-
tár szervezte. 

A gyógynövé-
nyek gyógyhatá-

sának ősi tudományát a családjától kapta, ahol 

apáról fiúra szállva a mindennapi élet része volt 



e tudomány alkalmazása. A dél-indiai trópusi 

klíma különösen kedvez azoknak a 

gyógynövényeknek, amelyeket hasznosítanak az 

ayurvedikus gyógyításban. Ismereteinek 
bővítését azonban professzionális úton is 

fejlesztette: ayurveda és a jóga tanulmányait a 

KLE Egyetemen, Karnatakában végezte. 

Magyarországra azért jött, mert kihívásnak 

érezte az indiai gyógymód alkalmazását az 

európai ember betegségeinek kezelésében. 
Európa más országaiban és az Egyesült 

Államokban már nagy népszerűségnek örvend az 

ayurveda. Előadásában hangsúlyozta a test és 
lélek harmóniájának fontosságát is. Vivek Madar 
2017. februári előadása Bajnán immár a sokadik 
volt, de ezúttal is nagy érdeklődés fogadta 

gondolatait.  

 

Endrédi Béla fotókiállítása 

Erdősné Csík Katalin 

Nagy várakozással készültünk Endrédi Béla 
fotókiállítására. Az előkészületek már 2016 

októberében megkezdődtek, amikor a – szintén a 
községi könyvtár szervezésében meghirdetett 
−„Bajna hétköznapjai és ünnepei” című 

fotópályázat anyagának zsűrizésére kértük fel a 

tatabányai fotóst. A januári kiállításra készülve 

már tudvalevő volt az is, hogy Endrédi Béla 

időközben első helyezést ért el a JAMK által 

kiírt „TÉT - Tégy érte többet!” című tatabányai 

fotópályázaton is, így a könyvtári kapcsolódási 

pontok tovább gazdagították a fotós 

bemutatkozását. 

A kiállításmegnyitó napján rácsodálkozhattunk 

arra, hogy az elektronikus felületen látott 
képanyag mennyivel részletgazdagabb, élettelibb 

fotópapíron. A hagyományos, keretbe foglalt 

képmegjelenítés egyedi hangulatot, 

elgondolkodtató érzéseket nyújtott a kiállítást 

megtekintők részére. 

 

A fotó Endrédi Béla kiállításának megnyitóján készült. 

Fotó: Erdősné Csík Katalin 

A kiállítás hatására úgy döntöttünk, hogy 2017. 
február 25-én indítunk egy fotótanfolyamot a 
község érdeklődői számára, amelynek vezetésére 

Endrédi Bélát kértük fel. Terveink szerint a 
tavaszi hónapok utolsó szombatjain a 
könyvtárban kerül sor az elméleti és gyakorlati 

oktatásra, amely májusban egy csoportos 
terepfotózással zárul. 

Varázslatos babavilág 

Erdősné Csík Katalin 

Bajna község önkormányzata és könyvtára közös 

szervezésben adott otthont a Táti Porcelánbaba 

Klub alkotásait bemutató kiállításnak. Az 

eseményt Pallagi Tibor, Bajna község 

polgármestere, Turi Lajos, Tát város 

polgármestere és Hámos László, a táti Kultúrház 
és Könyvtár igazgatója nyitották meg. 

A kiállítás címeként megadott varázslatos 

babavilág a valóságban is életre keltette azt a 
csodát, amit a babákból összeállított életképek 

megjelenítettek.  Minden darab egyedi, 
kézműves remekmű, amelyben az aprólékos 

kidolgozás mögött a babakészítő személyisége is 

megmutatkozik. Porcelánból általában csak a 

babák feje, végtagjai és mellrésze készül, 

amelyet a mester önt ki kaolin alapú masszából 



gipszmintába. Az arc kidolgozása több napos 
megmunkálás, csiszolás, festés, majd égetés után 

nyeri el végleges formáját.  A fejtartástól, a 

„sminktől”, a szem formájától függően egy-egy 
alapformából számos egyedi karakter születhet. 

A porcelán testrészek kitömött textil testet 

kapnak, aminek belsejében egy csontszerű 

műanyag váz gondoskodik arról, hogy a baba 
különböző mozdulatoknál is megálljon. A 

kalaptól a cipőig minden ízében valódi 
öltözékekről beszélhetünk. A ruhavarrást komoly 

kutatómunka, illetve a textíliák és egyéb 

kellékek gondos összeválogatása előzi meg. Az 

életképek témaválasztásánál egy-egy történelmi 

kor viselete jelenik meg a babákon. 

 

Barokk esküvő. A fotókat Bárándi Zoltán készítette 

A Táti Porcelánbaba Klub alkotásai a megyei 

értéktár értékei között is szerepel. Bízunk abban, 
hogy a bajnai kiállítás nem csak a községben 

élőknek, hanem a környező településeknek is 

különleges, magával ragadó programot kínál. 

 

Részlet a "Vasárnapi mise után" című életképből 

Nyugdíjasok filmklubja alakult 
Bajnán 

Erdősné Csík Katalin 

Nagy örömmel fogadtuk Bónis Márta, a Bajnai 
Nyugdíjasklub vezetőjének megkeresését és 

kérését, hogy havi rendszerességgel biztosítsunk 

helyszínt és lehetőséget közös filmnézésre a klub 
tagjainak. 

Az első filmvetítésen a Bajnai Települési 

Értéktár felvételeit nézhették meg a résztvevők. 
Az értéktári anyagra többek között azért is esett a 

választás, mivel a községi könyvtár tevékenyen 

részt vesz az értéktári munkálatokban, így két 

olyan terület találkozását és együttműködését 

volt alkalmunk prezentálni, amelyek immár 

második éve gazdagítják a község hétköznapjait. 
Pallagi Tibor polgármester köszöntője után 

Hudoba Gyula alpolgármester beszélt, aki 
egyben a Települési Értéktár elnöke is. 
Ismertette általánosságban az értéktár munkáját, 
és felsorolta az eddig értéktárba került bajnai 

értékeket. 

 

A Nyugdíjasok Filmklubjának résztvevői.  

Fotó: Erdősné Csík Katalin 

Az ezt követő vetítés múltidéző hangulatában 

sok meghitt és kedélyes pillanat kapott helyet a 
régi szokások felelevenítésével. A klub tagjai 
számára szemléltethettük a KönyvtárMozi 

fogalmát és lehetőségeit. Reményeink szerint az 

első, helyi vonatkozású filmvetítés után a 

nyugdíjasok a NAVA filmkínálatából választott 

filmek megtekintésével további tartalmas és 

kellemes könyvtári délutánok elé néznek. A 
könyvtár egy filmklub szerepét is felkínálja az 
érdeklődők számára. 


