
TUDÓSÍTÁS 

KÖNYVTÁRMOZI SZAKMAI NAP 

A kecskeméti Katona József Könyvtár látta vendégül az ország megyei könyvtárainak 
igazgatóit, KSZR csoportvezetőit és a megyei KönyvtárMozi felelősöket a szakmai napon, 
2020.08.25-én.  

Elsőként Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke, a Katona József 
Könyvtár igazgatója tartott egy történeti áttekintést a KönyvtárMozi öt évéről. Elmondta, 
hogy 2015. június 25-én volt az első konferencia a KönyvtárMozi indulásáról. Szólt a 
szakmai napokról, a honlapról, a segítő partnerekről (NAVA, Kecskemétfilm, Nemzeti 
Filmarchívum Kft.). Ismertette a főbb statisztikai mutatókat (létszám, vetítések, népszerű 
filmek). A KönyvtárMozi elterjedését számos pályázat segítette (MMA, NKA – kb. 50 millió 
Ft), ezekből valósultak meg többek között az egységes képet, logót mutató promóciós 
anyagok. A KönyvtárMozi 5 éves működése alatt számos módszertani füzet látott napvilágot 
pl. Cigánymesék 1-4., Csapó, Filmbörze, KönyvtárMozi ötletek, kreatív, játékos feladatok. 
Egy új partner megjelenéséről is beszámolt (Siriat Zrt.), akinek segítségével bővíthetjük a 
filmes kínálatot. Előadása végén levetítette a Móra-Net TV által Pusztamérgesen felvett és a 
híradóban levetített könyvtármozis rendezvényt. 

A második előadó Moravcsik László vezető kormányfőtanácsos volt, aki korábban a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat munkatársaként évtizedeken át dolgozott a nyomorban élő romákért, 
ők alakították ki a segítés módszertanát. Mindig a szükségletek mentén dolgoznak azóta is 
(pl. munkába járás segítésére kisbusz vásárlásával, ifjúsági ház kialakítása a helyi kocsmából, 
gyerekházak, óvodák létrehozása, foglalkoztatás segítése asztalos üzem, savanyító üzem 
létrehozásával, kultúra támogatása stb.). Számos fotóval illusztrálta az elért eredményeiket. 
Az előadása címe: Lehet-e a jelenlét roma stratégia? volt, s beszélt a magyar EU elnökség 
Roma Keretstratégia 2011-es elfogadásáról, melynek hatására több nemzeti program indult 
el, pl. a 10 éves kormányzati elköteleződés a 300 leghátrányosabb település felzárkóztatására 
– 9 megyét érint, főként Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon.

A harmadik napirendi pont egy kerekasztal beszélgetés volt az együttműködő (filmes) 
partnerekkel: Buglya Sándor a Dunatáj Alapítvány és a Magyar Művészeti Akadémia 
képviseletében, Mikulás Ferenc a Kecskemétfilm kft. tulajdonosaként, Ráduly György a 
Magyar Nemzeti Filmarchívum, s Répászky Lipót a NAVA képviseletében vett részt a 
beszélgetésben. Elmondták, hogy ki mikor került kapcsolatba a KönyvtárMozival, s mivel 
foglalkoznak elsősorban. Felajánlások is történtek, pl. az MMA a művészekről készített 
portréfilmeket tenné be a KönyvtárMoziba. Felhívták a figyelmet az alapfilmek.hu oldalra, 
mely a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum oldalán található, s a magyar filmek leírása mellett 
tanári segédanyagot is találunk a feldolgozáshoz. 
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Két könyvtári szolgáltató hely is bemutatkozott, ahol használják a KönyvtárMozi 
szolgáltatást. Katymár Szerbia határán fekszik, a lakosság száma 1690 fő. Nagy, felújított 
könyvtára van főállású könyvtárossal. 2015-ben csatlakoztak a KönyvtárMozihoz, eddig 175 
filmet néztek meg. Vetítenek ovisoknak, iskolásoknak és felnőtteknek egyaránt, majd 
fejtörőkkel, kvízzel, könyvajánlóval, beszélgetéssel színesítik a rendezvényt. A 
közönségszervezés ott sem könnyű, a szervezett csoportokon kívül a lakosságot személyes 
megszólítással, Facebookon, plakáttal próbálják bevonzani. Ha jó a program, akkor behozzák 
egymást az emberek. 

Imrehegyen a könyvtár az IKSZT-ben működik. A település 668 lakosából 471 fő tagja a 
könyvtárnak. Egy helyi származású fiatalember a könyvtáros, s ő a személyes megkeresést, 
telefonhívást részesíti előnyben. Gyakran egyéb rendezvény előtt tart egy könyvtármozis 
vetítést. Fő közönsége az óvodás és iskolás csoportok, valamint a nyugdíjasok. Ő is színesíti 
a vetítéseket kvízzel, kézműves foglalkozással, bográcsozással. Minden vetítés végén 
közösen választják ki a következő filmet az általa felkínált öt lehetőségből. 

A szakmai nap zárásaként levetítették az elmúlt 5 év eseményeiről készített filmösszefoglalót, 
melyben több helyen (szakmai nap, konferencia) saját magunkat is felfedezhettük. 

Számomra érdekes volt a Katona József Könyvtár megtekintése is ottani kedves kollégák 
vezetésével.  

 

                                                                                                                Czirákyné Tóth Edit 
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