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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ
A KönyvtárMozi program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretei között jött létre, 
lehetővé téve a kistelepüléseken a mozizás közösségi élményének feltámasztását. A KönyvtárMozi 
egyedülálló kezdeményezés a hazai könyvtárügyben. Sok szervezet, felelősen gondolkodó, cse-
lekvő személy összefogásának eredménye, amely nem jöhetett volna létre, ha nem előzi meg egy 
többségében nagyon tudatos és szakszerű kistelepülési szolgáltató rendszer kiépítése, fejlesztése, 
amely esélyt ad a legkisebb településeken a virtuális és valóságos világ összekapcsolására, egy élet-
minőséget is javító programba való bekapcsolódásra. A KönyvtárMozi eseményeiről, a program-
ban résztvevőkről minden információ megtalálható a www.konyvtarmozi.hu portálon.

Új fogalom születik

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (továbbiakban KSZR) a megyei hatókörű városi 
könyvtár és az illetékességi területén lévő, ötezer főnél kisebb lakosságszámú önkor-
mányzat között kötött megállapodás alapján működő szolgáltatási rendszer a nyilvános 
könyvtári ellátás kötelező települési önkormányzati feladatának biztosításához.1 A KSZR 
célja, hogy a kistelepülésen élők igényüknek megfelelően, közvetve vagy közvetlenül hoz-
záférjenek a hatékony és minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz. A KSZR a települési 
önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak teljesítését segíti elő.2

A rendszer keretei között 2015-ben egy új fogalom született: a KönyvtárMozi. Azóta 
már tudjuk, hogy ez nemcsak szójáték, hanem egy tartalmas, sokak által igényelt könyv-
tári szolgáltatás az ötezer lakos alatti kistelepüléseken. Éppen ott, ahol nincsenek mozik, 
viszont egyre korszerűbbek és népszerűbbek a könyvtárak. 

A KönyvtárMozi program szeretne hozzájárulni a magyar film és filmkultúra nép-
szerűsítéséhez, a kistelepüléseken élők ismeretszerzéséhez, szórakozásához, közösség-
építéséhez. Széles körű összefogáson alapul, amely hosszú távú kulturális misszióként in-
dult útjára a legkisebb településeken. 

A KönyvtárMozi előzményei

2015. június 24-e és 28-a között került megrendezésre a 12. Kecskeméti Animációs 
Filmfesztivál és a 9. Európai Animációs Játékfilm Fesztivál, amelynek egyik kiemelkedő 
programja volt a kistelepülések mozgóképkultúrájának helyzetét tárgyaló konferencia. 
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Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. ügyvezető igazgatójának kezdeményezésére 
választ kerestünk arra, hogy azokon a településeken, ahol már nem működik mozi, ho-
gyan juthatnának hozzá az emberek az értékes mozgókép tartalmakhoz. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint a Kecskemétfilm Kft. megkere-
sésére levélben a támogatásáról biztosította a programot Hoppál Péter kultúráért felelős 
államtitkár, együttműködést ajánlott a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban NKA), 
az MTVA, a Magyar Művészeti Akadémia (továbbiakban MMA), a Magyar Nemzeti 
Digitális Archívum (továbbiakban MaNDA), a Nemzeti Audiovizuális Archívum (to-
vábbiakban NAVA), valamint a Dunatáj Alapítvány.

Ekkorra már számos kistelepülésen lezajlott a könyvtárak korszerűsítése, amely-
nek egyik legfontosabb célja, hogy a könyvtári szolgáltató helyek alkalmassá váljanak a 
közösségi használatra.3 Azok a kistelepülések, amelyek csatlakoztak a KSZR-hez, egyre 
nagyobb számban újulnak meg. Nemcsak friss olvasnivaló várja az érdeklődőket, hanem 
kibővített és szakszerűen berendezett terek is. A fal mellett elhelyezett könyvespolcok, a 
mobilizálható asztalok, székek a belső tereket könnyen átrendezhetővé teszik, így 20–40 
fő egyidejű befogadására van lehetőség.

Mivel a könyvtári szolgáltatás alapja a szélessávú internet, a fokozatosan beszerzett 
korszerű számítógépek, az előadásokhoz projektor és vetítővászon már adottak a filmek 
bemutatására, egy új könyvtári szolgáltatás bevezetésére is.  

A megvalósítás útján

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség élére állt az összefogásnak, így rövid idő alatt 
kidolgozásra került az új szolgáltatás megindításához szükséges megvalósítási terv. Kez-
dettől fogva az ötezer lakos alatti településekben gondolkodtunk, egyrészt azért, mert 
ott nincs mozi, másrészt szükség volt a megyei könyvtárakra, vagyis a KSZR szolgáltató 
könyvtárakra, melynek településekkel foglalkozó munkatársa közreműködik az új szol-
gáltatás beve zetésében és későbbi folyamatos koordinálásában. 

Egyértelmű volt, hogy a filmeket a mai kor technikai feltételeinek megfelelően 
interneten keresztül fogják elérni a kistelepüléseken, amire a NAVA felülete bizonyult a 
legal kalmasabbnak. Ezen azonban el kellett különíteni az új szolgáltatást, hogy csak az 
arra jogosult kistelepülési könyvtáros és a megyei koordinátor tudjon kóddal belépni.

A filmeket az együttműködő partnereink ajánlották fel, akik rendelkeztek a szerzői 
jogokkal. A vetítésekhez meg kellett kérni a Filmjus engedélyét, mely csak a könyvtár 
helyiségében és a könyvtári tagok számára érvényes. A vetítések ingyenesek, és semmi-
féle kereskedelmi tevékenység nem csatlakozhat a programhoz.

A Bács-Kiskun Megyei Katona József  Könyvtár ötletére megszületett a Könyv tár-
Mozi elnevezés is. Mivel szerettük volna még ebben az évben (2015) az Országos Könyv-
tári Napok kiemelt eseményeként elindítani az új szolgáltatást, ezért nagy lépésekben kel-
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lett haladni a fejlesztésekkel. Elkészültek a KönyvtárMozi arculati elemei is, illetve az a 
szignál, amely minden vetítés előtt megszólal. 

1. ábra: A KönyvtárMozi arculati elemei

Szükség volt egy olyan KönyvtárMozi portálra, amely nemcsak a választható filmekről 
nyújt információkat, hanem ezen regisztrálhatnak a csatlakozó könyvtárak is. A tájékoz-
tatás mindenki számára hozzáférhető: hol, mikor és mi kerül vetítésre, ki lesz a vendég. 
Alkalmanként a program résztvevőinek számát, illetve néhány fotódokumentációt is itt 
lehet rögzíteni. A portál információt ad az összes vetíthető alkotásról, amiből a helyi 
közösség választhat a többség igénye alapján. A filmválasztást rövid annotáció segíti és 
orientáló a film hosszának megadása is. Közben elkészültek a könyvtártagok olvasóje-
gyéhez a KönyvtárMozi betétlapok, amelyeken rögzíthető a programokon való részvétel. 

2015. október 5-én a Nemzeti Kulturális Alap székházában, a 10. Országos Könyv-
tári Napok sajtótájékoztatóján bejelentésre került a KönyvtárMozi indulása. Az együtt-
működő felek Együtt a társadalomért! címmel szándéknyilatkozatot írtak alá arról a törek-
vésről, hogy az állami, a szakmai és a civil szervezetek együttes erővel tegyenek közös 
lépéseket a kulturális alapellátás kiszélesítése és a kulturális alapú közösségépítés terén.

Alig telt el három hónap a kecskeméti konferencia óta, a sajtótájékoztatón újra 
kinyilvánították együttműködő szándékukat mindazok, akik júniusban is vállalták a 
KönyvtárMozi támogatását, létrejöttének, működésének segítését. Így ezen a napon ki-
mondhattuk: a KönyvtárMozi megszületett. 
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Elindult a KönyvtárMozi

2015. október 6-án a Bács-Kiskun megyei Dunafalván – az Országos Könyvtári Napok 
nyitó rendezvényeként – elindult a KönyvtárMozi.4 Nagy ünnep volt ez a településen, 
ahol a nemrég átalakított és kibővített, korszerű könyvtár zsúfolásig megtelt. Éppen 75 
éve volt ugyanis, hogy „Szigeti hangos mozgó” néven először vetítettek moziban ebben 
a kis faluban.

Az estet Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár – a KönyvtárMozi támogatója –  
nyitotta meg, köszöntve az egybegyűlteket. Hangsúlyozta: most, hogy látja ezt a rendkívül 
nagy érdeklődést és az ünnepi hangulatot, nagyon örül ennek a kezdeményezésnek. Biztos 
benne, hogy a közös filmnézés és beszélgetés Dunafalván is hozzájárul  ahhoz, hogy kö-
zelebb kerüljenek az emberek egymáshoz, hogy több időt töltsenek együtt az idősek a fia-
talokkal, mert ez nagyon fontos dolog. Közösségben mindent jobb és könnyebb megélni. 

Közkívánatra ugyanazt a filmet, vagyis a Meseautót nézték meg az emberek, amit 
75 évvel ezelőtt is. Felejthetetlen élményben volt részünk ezen az estén. Azóta 21 alka-
lommal volt már KönyvtárMozi vetítés ezen a 900 fős kistelepülésen, sokak örömére. 

KönyvtárMozi országszerte

A KönyvtárMozi nem mozi! Akkor micsoda? Egy új könyvtári szolgáltatás az ötezer 
lakos alatti településeken, amely a filmek világához kötődik. 

A KönyvtárMozi célja:
• a kulturális alapellátás részeként a magyar filmkultúra kiemelkedő értékeinek 

bemutatása a kistelepüléseken élőknek könyvtári szolgáltatás keretében,
• olyan kulturális alapú közösségszerveződés segítése, amelynek együttes élmé-

nyét a filmek nyújtják.5
A projektgazda az Informatikai és Könyvtári Szövetség mint a könyvtárakat tömörítő 
szakmai szervezet. Azok a kistelepülési könyvtárak csatlakozhatnak ehhez a program-
hoz, akik a területileg illetékes megyei könyvtárral könyvtárellátási szerződést kötöttek, 
vagyis kiterjed rájuk a KSZR szolgáltatása.

A KönyvtárMozi filmjei – figyelembe véve a helyi lakosság érdeklődését  – az 
együttműködő partnerek felajánlásaiból kerülnek kiválasztásra a magyar nemzeti film-
vagyon alkotásaiból. A KönyvtárMozi program fontos részét képezik a filmek kapcsán 
szervezett előadások és beszélgetések, illetve a gyerekeknek a látottakhoz kapcsolódó 
játékok és a résztvevők olvasmányélményeinek megismerése. 

Szakmai napok, továbbképzések

Kezdettől fogva fontos szerepet töltenek be az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
szervezésében azok a szakmai napok, ahol a KönyvtárMoziért felelős könyvtárosok 
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közös tanulási folyamatban nemcsak a technikai és a tartalmi tudnivalókkal, hanem a 
magyar filmkultúra múltjával, jelenével és aktuális kérdéseivel ismerkedhetnek meg.

Az első két alkalomra 2016-ban Kecskeméten került sor, ahol alapvetően a 
KönyvtárMozi működésének tartalmi és technikai feltételeit beszéltük meg.6 Az egyik 
legfontosabb célunk eléréséhez Kriskó János főiskolai tanár nyújtott segítséget a „Film kö-
zösségteremtő ereje” című előadásával. Nagy élmény volt – az egyik legnépszerűbb együtt-
működő partnerünk – a Kecskemétfilm Kft. stúdiójában tett látogatásunk. Mikulás Fe-
renc ügyvezető igazgató, kollegáival együtt beavatott bennünket azokba a folyamatokba, 
ahogy a KönyvtárMozi számos animációs filmje készült. 

A KönyvtárMozi második évébe lépve szükségesnek láttuk, hogy 2017-ben több 
napra szervezzük meg a szakmai együttlétet az egyre bővülő hálózat tagjai számára. 
Meghívtuk a megyei könyvtárigazgatókat, illetve a megyei felelősöket, akik vállalták, 
hogy a tanultakat továbbadják megyéjükben a kistelepülésen dolgozó kollégáknak. 

2017. március 29–31-e között Tatabányán találkoztunk,7 ahol rendkívül érdekes és 
informatív volt Bakos Edit, az Art Mozi Egyesület elnökének visszatekintése a mozgó-
képkultúra kialakulására, a mozihálózat létrejöttére, majd jelentős változására napjain-
kig. Nagy fontosságot tulajdonított a KönyvtárMozi sajátos és egyedülálló kezdeménye-
zésének, amely szerinte nagyon fontos esélyt nyújt a kistelepüléseken élőknek.

Bujdosó Aranka újabb lehetőségeket mutatott be a KönyvtárMozi portálon, amit az 
eddigi tapasztalatok, visszajelzések alapján fejlesztett ki a portált működtető Bács-Kis-
kun Megyei Katona József  Könyvtár a NAVA szakembereivel partnerségben. 

A második napon Vértestolna és Dunaalmás kistelepüléseken bemutató foglalko-
zásokkal egybekötött KönyvtárMozi programokon vettek részt a könyvtárosok, ahol a 
gyakorlatban élhették át a közös mozifilmnézés élményét.

A találkozó harmadik napján KönyvtárMozi módszertani vásárt tartottunk, ahol 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és természetesen a házigazda, Komárom-Esztergom 
megye gyakorlatát ismertük meg. Az előadók sokféle, jól átvehető módszertani ötletet 
osztottak meg a résztvevőkkel. 

Igazi csemege volt, amikor befejezésként a házigazdák levetítették Mikolasek Zsófia  
és Török Csaba alkotását, melyben saját könyvtármozis tapasztalataikat dolgozták fel, 
bővelkedve  humorban és hasznos visszajelzésekben. 

Ez a találkozó fordulatot hozott a KönyvtárMozi életében. Azok, akik már sokkal 
előrébb tartottak, lelkesedésükkel, számos konkrét gyakorlati példával és tapasztalataik 
megosztásával olyan erős motivációt gyakoroltak a többiekre, hogy azok felzárkózása 
ugrásszerűen megnőtt.

Újabb találkozót szerveztünk 2017. október 26–27-én Demjénben, ahol a Magyar 
Nemzeti Filmarchívum (továbbiakban MNFA) és a KönyvtárMozi együttműködési le-
hetőségeiről Ráduly György igazgató osztotta meg velünk ígéretes, jövőt felvázoló gon-
dolatait. Rendkívül fontosnak tartotta a kezdeményezés megszületését, mivel a MNFA 
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egyik alapvető célja a magyar filmtermés minél szélesebb közönséghez való eljuttatása 
és tekintettel arra, hogy a kistelepülések számukra szinte elérhetetlenek, rendkívül hasz-
nosnak ítélte az együttműködést.

Berki Judit szociálpolitikus „A cigányság kultúrájának szerepe önazonosságuk megőrzésé-
ben” címmel tartott előadást, amely rendkívül sok hasznos ismeretet tartalmazott szá-
munkra az ilyen témakörű filmek feldolgozásához. Ezúttal is nagyon hasznosak voltak 
azok a bemutatók, amelyeket a Csongrád és Heves megyei kollégák tartottak számtalan 
jó, saját gyakorlatot megosztva a résztvevőkkel. 

Másnap megismerkedtünk a Green Zero 3D filmstúdió érdekes munkájával és 
meglátogattuk a barlangmozit. 

Ezek a szakmai napok nagyon sok új ismeretet, tapasztalatot nyújtottak mindazoknak 
a résztvevőknek, akik a KönyvtárMozi szolgáltatás felelősei, és mindezeket megerősítették 
a közös személyes élmények. Arra törekszünk, hogy azok a kollégák, akik saját megyé-
jükben mentori szerepet töltenek be, minél tájékozottabbak és felkészültebbek legyenek, 
hogy segítséget nyújthassanak a kistelepülésen felelős KönyvtárMozi működtetőjének.

Szakmai kiadványok

A KönyvtárMozi szakmai kiadványok célja olyan foglalkoztató füzetek elkészítése, ame-
lyek a film közös megtekintése után játékos, kreatív feladatokkal segítik megérteni, elmé-
lyíteni, továbbgondolni a látottakat. A feladattípusok kiválasztásánál arra törekedtünk, 
hogy a füzet alkalmas legyen a különböző korosztályú gyerekek foglalkoztatására és 
az eltérő képességű gyerekek fejlesztésére. A helyi adottságoktól függően egyéni fel-
adatmegoldásra vagy csoportos alkalmazásra is sor kerülhet. Értékének tekintjük azt is, 
hogy interaktív foglalkozások kiindulópontja lehet, és kooperatív játékformákkal kom-
binálva motivációt adhat további ismeretszerzéshez, iskolán kívüli tanuláshoz. Eközben 
a kiadványok arra is ösztönzik a résztvevőket, hogy több alkalommal vegyenek részt a 
foglalkozásokon, mivel a feladatokat nem lehet egyszerre megoldani.

A „Cigánymesék” című animációs film első hat részéhez két füzet készült.8 Mint min-
den népnek, a cigány népcsoportnak is gyönyörű meséi, történetei vannak, érdemes fel-
fedezni azokat. A filmekben olyan mesék tárulnak elénk, amelyek hasznos ismereteket 
és fontos üzenetet közvetítenek a cigányok vándorlásáról, történetéről, hűségről, sze-
relemről, családról, mindeközben kibontakoznak a cigány lélek sajátosságai is. Nagyon 
szép a film képi világa, amihez kitűnően illeszkedik a felcsendülő tradicionális zene. A 
film eseményeit követve az érdekes fejtörők, nyelvi játékok mellett népszerűek a színező 
oldalai is. A színezők számos lehetőséget rejtenek a finommotorika, a figyelemkoncent-
ráció, a precizitás, kitartás fejlesztésére, a színekkel való ismerkedésre és játékra, az alko-
tás örömének megélésére. A filmfeldolgozás, s beszélgetés, az együtt élők kultúrájának 
megismerése sokat segíthet egymás megértésében is.
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Összeállt egy olyan kiadvány („KönyvtárMozi. Ötletek, kreatív játékos feladatok”), amely 
átvehető ötleteket, játékokat kínált a legkedveltebb filmek nézéséhez, a füzet  közepén 
pedig egy kivehető/kitéphető memória játékot is kínáltunk.9 A füzetben  az  egyes filmek-
hez kapcsolódó feladatokat, fejtörőket kapnak a könyvtárosok, amelyek segítséget jelent-
hetnek a kistelepülések könyvtári szolgáltató-helyein dolgozóknak abban, hogy a további 
ismeretszerzéshez, iskolán kívüli tanuláshoz adjanak motivációt. A feladatok amellett, 
hogy elmélyítik a filmben látottakat, az anyanyelv helyes használatának gyakorlásával 
hozzájárulnak a szókincs bővítéséhez, az igényes szóbeli kifejezőkészség kialakulásához 
– korhatár nélkül. Olyan kiadvány született, amely beszélgetésre ösztönöz, ismereteket 
közvetít, közös játékra biztat, ötleteket ad, és mindenütt a helyi adottságokhoz alakítható.

A „Csapó” című összeállítás a KönyvtárMozi kétéves történetét mutatja be doku-
mentálva a legfontosabb eseményeket.10 Az ötödik füzetben („Filmbörze”) gyerekeknek 
és felnőttek számára válogatott filmeket ajánljuk.11

KönyvtárMozi a számok tükrében

A KönyvtárMozi szolgáltatás bevezetését fokozatosan tervezzük. Mindenképpen fon-
tosnak tartjuk, hogy csak azok a könyvtárak csatlakozzanak, ahol a feltételek már adot-
tak. Legyen akár ez is ösztönző a megfelelő nagyságú helyiségek kialakítására, a korszerű 
berendezés és technika biztosítására és nem utolsósorban az elkötelezett, folyamatosan 
tanulni, tájékozódni kész könyvtárosok alkalmazására. A könyvtárak csatlakozásai az 
eddigi években éppen ezt a képet tükrözik.

2. ábra: A KönyvtárMozi programhoz csatlakozott települések száma
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Ma már több mint ötszáz kistelepülés regisztrált a KönyvtárMozi portálon. Minden-
képpen elmondhatjuk, hogy a KönyvtárMozi szolgáltatás országos lefedettségű, de ter-
mészetesen vannak különbségek az egyes megyék és települések között. A legnagyobb 
számban Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében csatlakoztak a tele-
pülések ehhez a szolgáltatáshoz.

3. ábra: A KönyvtárMozi programhoz csatlakozott települések száma megyénként

A KönyvtárMozi vetítésein eddig 70 761 fő vett rész, ami onnan tudható, hogy a por-
tálon minden alkalommal rögzítették a vetítés időpontján kívül a résztvevők számát is 
három korcsoportra bontva. Nem meglepő, hogy a gyerekek aránya volt a legnagyobb 
(65%), hiszen a legtöbb vetítés nekik szólt. Ugyanakkor nagyon kedvező a felnőttek 
26%-os és az időskorúak 9%-os aránya is, hiszen a filmkínálat felnőtteknek szóló mű-
veket is tartalmaz. 

4. ábra: A KönyvtárMozi vetítésen részt vevők száma korcsoportonként
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A résztvevők korösszetételének érdeklődését tükrözi vissza a választott filmek listája is. 
A választható 456 filmből a toplistát a Kecskemétfilm Kft. örökzöld rajzfilmjei vezetik, 
de már az élre került a legújabb Cigánymesék sorozat is. A felnőttek választásában ért-
hető módon ott vannak a nosztalgia játékfilmek, ugyanakkor az ismeretterjesztő filmek 
is élre kerültek, népszerűek. 

1. táblázat 
A KönyvtárMozi program keretében legtöbbet vetített filmek

Film Vetítések 
száma

Magyar népmesék I. 173

A hazudós egér 132

Vízipók-csodapók 130

Cigánymesék – A cigányasszony meg az ördög 113

A Pál utcai fiúk 113

Vad Magyarország – A vizek birodalma 107

A Négyszögletű Kerek Erdő – Maminti, a kicsi zöld tündér 103

Keménykalap és krumpliorr – 1. – Valódi oroszlánbőgés 97

A hetvenkedő sün 84

Hyppolit, a lakáj 83

Csinibaba 78

Mátyás, az igazságos 77

Cigánymesék, Káló, a cigánylegény 77

Gyógyító hagyomány – Füvesasszonyok, kenőemberek 74

Szent Péter esernyője 73

A kiskönyvtárak aktivitása ugyan eltérő, de a települések többségében, ahol elindult már 
a szolgáltatás, visszatérő, várt eseménynek számít a KönyvtárMozi. A legaktívabb könyv-
tárakban már a századik vetítéshez közelítenek, de a többiek is a nyomukban vannak. 
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2. táblázat 
A KönyvtárMozi programban legaktívabb települések

Intézmény Megye Vetítések 
száma

Katymár, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Bács-Kiskun 88

Dunatetétlen, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Bács-Kiskun 75

Hajdúbagos, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Hajdú-Bihar 71

Szakmár, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Bács-Kiskun 67

Madaras, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Bács-Kiskun 59

Ambrózfalva, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Csongrád 48

Tiszasüly, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Jász-Nagykun-
Szolnok 46

Kunágota, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Békés 45

Pilismarót, Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár Komárom-
Esztergom 42

Furta, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Hajdú-Bihar 41

Bogyiszló, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Tolna 40

A vetítések a közösségi együttlét emlékezetes alkalmaivá váltak, ahol a meghívott szak-
emberekkel való beszélgetések és az  emlékek, meg a régi filmélmények felidézése a jó 
hangulatú esték alapja.  A gyerekeknek szervezett KönyvtárMozi vetítéseket a látot-
takhoz illeszkedő játékok, tudáspróbák, vetélkedők egészítik ki. Nagyon sok múlik a 
könyvtárosok ötletességén, és ebben módszertani kiadványaink és a különféle ajánló 
füzetek használata is segít. 

A KönyvtárMozi rendezvényeit eddig alapvetően az NKA és az MMA támogatta 
pályázati forrásokkal. Nagyon sokat segített a 2017-es évre az a megyénként átlagosan 
1.5 millió forint, amit az NKA elsősorban a programok szervezéséhez biztosított. El-
mondhatjuk, hogy eddig az állami támogatásból minden KönyvtárMozi látogatásra és a 
hozzá kapcsolódó programra mindösszesen 997 Ft-ot fordítottunk, ami úgy gondolom, 
hogy rendkívül csekély hozzájárulás. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy mi jut el 
egyáltalán az állami kulturális támogatásból a legkisebb településekre.  
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 A KönyvtárMozi eredményei

A KönyvtárMozi eddigi eredményei igazolják, hogy érdemes volt elindítani együttmű-
ködő partnereinkkel ezt az egyedülálló szolgáltatást. Elértük kitűzött céljainkat, vagyis 

• a magyar filmértékeink egyre több kistelepülésen megtekinthetővé váltak,
• újra együtt lehetnek a filmszeretők, újabb kisközösségek alakulhatnak,
• a gyermekeket motiválja az olvasásra, a játékos tanulásra,
• a felnőttek is új ismereteket szerezhetnek a filmélmény mellett,  
• kialakulnak jó beszélgetések, együttlétek,
• a könyvtár egy pozitív hely. 

Következzen egy könyvtáros által rögzített példa: „Örömmel számolok be, hogy a pénteki 
KönyvtárMozizás nagyon jól sikerült. Zömében idősek vettek részt (26-an voltunk), a filmválasztás 
(Bakonyi juhászasszony) is őket célozta meg inkább.  Miután megnéztük a filmet, beszélgettünk 
róla, és feltörtek bennük a régi emlékek. A film vége felé énekelnek egy népdalt, amit mi is megtanultunk 
és együtt énekeltük a filmbéli kórussal. (Csak megjegyzésként: a mozizás után, ragyogó idő volt és  még 
szalonnát is sütöttünk az idősekkel, akik csodálatos, szép délutánként emlegetik ezt a napot.)” Biz-
tatóak az ilyen, és ehhez hasonló visszajelzések. Igen, ez az egyik fő célunk. Értéket be-
mutatni, értéket teremteni. Az együttlét, az aktivitás élményét, értékét közösen megélni.

A KönyvtárMozi egyedülálló kezdeményezés a hazai könyvtárügyben. Sok szer-
vezet, felelősen gondolkodó, cselekvő személy összefogásának eredménye, ami nem 
jöhetett volna létre, ha nem előzi meg a kistelepülési szolgáltató rendszer tudatos és 
szakszerű kiépítése, ill. fejlesztése, amely esélyt ad a legkisebb településeken is a virtuális 
és valóságos világ összekapcsolására, egy életminőséget is javító programba való bekap-
csolódásra. 

A KönyvtárMozi eseményeiről és programban részt vevőkről minden információ 
megtalálható a http://konyvtarmozi.hu portálon. 
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