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KÖNYVTÁRMOZI PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA ZALA MEGYÉBEN
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Nemzeti Kulturális Alapnál elnyert pályázati
támogatásának köszönhetően 16 zalai könyvtári információs és közösségi helyen valósítottunk
meg a KönyvtárMozi programsorozatot, amelyre 2 721 680 Ft állt rendelkezésre.
A programsorozat célja a helyi kulturális közösségi élet fejlesztése, és magyar filmkultúra
kiemelkedő értékeinek bemutatása. Elsősorban klasszikus játékfilmeket vetítettünk, amelyek az
elmúlt évtizedek történelmét ábrázolják. A játékfilmek mellett ismeretterjesztő filmeket és
animációs filmeket is vetítettünk. A gyermekek számára mesefilmeket mutattunk be. A
mozival nem rendelkező kistelepülések lakói a szolgáltatás keretében átélték a mozizás
élményét a település könyvtárában megtartott közösségi összejöveteleken. A film megtekintése
mellett a filmalkotásokat a jelenlévők megbeszélték, illetve előadásokra, foglalkozásokra,
könyvajánlókra került sor.
A célközönség gyermekek, felnőttek és az idős lakosság voltak.
A program elindításakor, illetve zárásakor szakmai napokat tartottunk a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtárban. 2016.december 14-én a programban részvevő települések képviselőit,
valamint az előadókat és szakmai közreműködőket tájékoztattuk a pályázatról, a vetítések
feltételeiről, a nava.hu és a konyvtarmozi.hu oldalak használatáról. Előadó Sebestyénné
Horváth Margit igazgatóhelyettes volt. 2017. december 11-én a program záró rendezvényén
beszámoltunk a projekt eredményeiről. A honlapunkon a KönyvtárMozi menüpont alatt
(http://kszr.dfmvk.hu/kszr/konyvtarmozi) tájékoztatókat, segédanyagokat helyeztünk el.
A mozis programokon minden alkalommal foglalkozásvezetőt, illetve előadót kértünk fel a
filmvetítések felvezetésére, a beszélgetések koordinálására vagy gyermek közönség esetén
játékos foglalkozás megtartására. Vetítettünk játékfilmeket, ismeretterjesztő filmeket,
animációs filmeket, amelyekhez további programok kapcsolódtak: beszélgetések,
irodalomajánló, játékok, kézműves foglalkozás.
A megvalósításra 2 721 680 Ft állt rendelkezésre. A programok 2016. november 1. és 2017.
december 31. között kerültek megvalósításra. A 16 településen (Alsópáhok, Bak, Csesztreg,
Egervár, Gutorfölde, Kemendollár, Nagykapornak, Nagykutas, Nagylengyel, Pacsa,
Pókaszepetk, Sármellék, Szentpéterúr, Zalaapáti, Zalabér, Zalaszentgyörgy) 96 filmvetítés
történt 1453 gyermek és 639 felnőtt érdeklődő részvételével. A vártnál jóval nagyobb
érdeklődés volt a program iránt, hiszen 822 fővel többen vették igénybe a KönyvtárMozi
szolgáltatást. Ezzel egy időben a könyvtári információs és közösségi helyeken a beiratkozott
olvasók száma, és a könyvtárhasználatok száma is emelkedést mutat, valamint a „mozis
programok” közvetetten hozzájárulnak a helyi könyvtár közösség építő szerepének
erősítéséhez is.
A pályázatban részt vett településeken kívül még 5 könyvtári szolgáltatóhelyen működik a
könyvtármozi szolgáltatás: Gellénházán, Magyarszerdahelyen, Nemesrádón, Sárhidán és 2017
decemberétől Bagodban.
Új belépők csatlakozására lehetőség van a továbbiakban is.
Sebestyénné Horváth Margit, Czirákyné Tóth Edit
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A KönyvtárMozi résztvevői Nagykapornakon. Foglalkozásvezető: Kocsisné Sipos Rezália

KönyvtárMozi Egerváron. Foglalkozásvezető: Gyapay Vera
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