
MŰHELY 

 

 

 

 

KÖNYVTÁRMOZI ZALA MEGYÉBEN 

A magyar filmkultúra értékes darabjainak megismerése és megismertetése 
 

A KönyvtárMozi a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozó települések 
Könyvtári Információs és Szolgáltató Helyein megvalósuló, filmalapú ingyenes könyvtári 
szolgáltatás. A projekt célja a magyar filmkultúra értékeinek bemutatása. Hasonlóan működik, 
mint egy filmklub, ahol rendszeresen tartanak foglalkozásokat, előre összeállított programterv 
alapján. A program célközönsége az 5 000 fő alatti lakosságszámú kistelepüléseken élő 
gyermekek, felnőttek és idősek. A részvétel feltétele, hogy a szolgáltató hely NAVA-pont 
legyen, valamint rendelkezzen a szükséges technikai háttérrel és legalább 15 fő részt vegyen az 
egyes vetítéseken. A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei 
könyvtárak közreműködésével. A KönyvtárMozi szolgáltatás együttműködő partnerei a 
következők: Dunatáj Alapítvány, EMMI, IKSZ, Kecskeméti Film Kft., MMA, MaNDA, 
NAVA, NKA. 

 

 
 
A program a 2015. évi Őszi Könyvtári Napok keretében indult el, amikor országosan 

összesen 150 KönyvtárMozi létesült, Zala megyében pedig 15 településen kezdte meg 
működését. Jelenleg hazánkban közel 360 kistelepülésen funkcionál KönyvtárMozi, az eddigi 
vetítések száma meghaladja az 1 400 alkalmat. A megyében 18 község tagja a programnak, 
amelyhez 2016-ban csatlakozott Alsópáhok, Bak, Csesztreg, Egervár, Gutorfölde, 
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Nagykapornak, Nagylengyel, Pacsa, Pókaszepetk, Sármellék, Zalaapáti és Zalaszentgyörgy. A 
Közösségi Információs és Szolgáltató Helyek 130 filmalkotás közül választhatnak. Továbbra is 
lehetőség van a projektben való részvételre, amennyiben az adott településen a szükséges 
technikai feltételek rendelkezésre állnak. Emellett fontos kritérium, hogy a filmek levetítése és 
a kapcsolódó program könyvtári környezetben valósuljon meg. 
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt pályázat célja a 
kistelepülésen élők kulturális közösségfejlesztését ösztönző, a könyvtári alapszolgáltatásként 
működő komplex szolgáltatás biztosítása a magyar filmkultúra kiemelkedő értékeinek 
megismertetésével. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár „A KönyvtárMozi 
programsorozat lebonyolítása Zala megyében” címmel nyújtott be pályázatot, amelynek 
keretében 2 721 680 Ft támogatást nyert el. A program 16 településen valósul meg 2016. 
november 1. és 2017. december 31 között. A klasszikus játékfilmek, a dokumentum- és 
ismeretterjesztő filmek, valamint az animációs filmek rendeltetése, hogy segítségükkel 
korszerű ismeretterjesztés és kulturális közösségépítés valósuljon meg. A programokon 
előadók, illetve szakmai közreműködők szintén részt vesznek, ezzel is segítve a látottak 
közösen való feldolgozását. 
A vetítési alkalmak dokumentálásáért az adott kistelepülés könyvtárosa felelős, akit 
munkájában segít a szakmailag közreműködő hálózati referens. A vetítés adminisztrálásához 
elsődlegesen regisztrációra van szükség, a jelenléti ívek mellett pedig fotókkal is dokumentálni 
kell a program megvalósulását. A vetítést követően a létszám adatok és a fényképek feltöltését 
kell elvégezni a konyvtarmozi.hu oldalon. 1 

 
         Scheiber Veronika 

 
 

 
 

1 A beszámoló Sebestyénné Horváth Margit igazgatóhelyettes 2016. december 14-én elhangzott, KönyvtárMozi szolgáltatás 
Zala megyében c. előadása alapján készült. Az előadás anyaga PDF-formátumban elérhető az alábbi linken: 
http://kszr.dfmvk.hu/kszr/konyvtarmozi 
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