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Szakmai nap a JAMK-ban 
szeptemberben 

Mikolasek Zsófia 

Hagyományosnak mondható immár, hogy a 

Megyei Ellátási és Módszertani Osztály szakmai 

napot szervez a kistelepülési könyvtárosok 

számára. Minden alkalommal arra törekszünk, 

hogy olyan információkat adjunk át, melyek a 

kiskönyvtárakban megkönnyítik a munkát. 

Szeptember 26-án, hétfőn várjuk újabb 

találkozóra kollégáinkat. A téma rendkívül 

népszerű és fontos: bemutató foglalkozások a 

kistelepülési könyvtárosok számára.  

Mire számíthatnak a hozzánk látogatók? 

Papírszínházi, könyvtármozis, öko- és 

helyismereti bemutató órákra, amelyeket 

Szerencsi Edina, Mikolasek Zsófia és a Csimota 

Gyerekkönyvkiadó munkatársa fognak tartani. 

Olyan foglalkozások lesznek ezek, melyek 

inspirációt adhatnak az egyszerű könyvtári 

környezetben dolgozóknak arra, hogy a 

községekben élő gyerekek, fiatalkorúak számára 

érdekes, elgondolkodtató és információgazdag 

programokat szervezhessenek. Találkozzunk 

tehát szeptember 26-án! 

 

Könyvtármozi Komárom-Esztergom 
megyében 

Mikolasek Zsófia 

Lassan már egy éve annak, 

hogy az Országos Könyvtári 

Napok keretén belül, október 

6-án, Dunafalván elindult az 

országos KönyvtárMozi 

programsorozat.  

A kulturális alapellátás kiszélesítéséért és a 

kulturális alapú közösségépítésért az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős 

Államtitkársága, valamint az Informatikai és 

Könyvtári Szövetség megállapodást kötött 

szakmai és civil szervezetekkel azzal a céllal, 

hogy a magyar filmkultúra értékei hozzáférhetővé 

váljanak a hazai könyvtári rendszeren keresztül. 

A KönyvtárMozi szolgáltatás az ötezer lakos 

alatti kistelepülések könyvtárai számára biztosít 

lehetőséget filmek vetítésére. 

A kezdeményezés célja, hogy a mozival nem 

rendelkező kistelepülések lakói is átélhessék azt a 

közösségi élményt, amit a mozizás jelent; 

hozzáférjenek azokhoz az értékes tartalmakhoz, 

amelyekért eddig városi filmklubokba kellett 

elmenniük. A könyvtár közösségi tere más 

programokra is lehetőséget ad, és közvetlenül, a 

lakóhelyükön képes az ott élőknek kulturális 

szolgáltatást biztosítani. 

A programban országosan jelenleg 283 település 

vesz részt. Megyénkből 10 községi könyvtár 

regisztrált eddig: Bajna, Bakonysárkány, 

Dunaalmás, Máriahalom, Mocsa, Pilismarót, 

Szákszend, Naszály, Tardos és Vértestolna. 
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Eddig 21 vetítésre került sor, a résztvevők száma 

209 fő volt. A következő filmeket vetítették eddig 

kistelepülési könyvtárainkban: 

 Bíborcsiga 

 A Pál utcai fiúk 

 Csutak és a szürke ló, 

 Hahó, Öcsi! 

 Hyppolit, a lakáj 

 A kevély kiskakas 

 A Pityu bácsi fia 

 Dorottya 

 Mesék Máyás királyról 

 Az Árpádok emlékezete 

 Vad Magyarország - A vizek birodalma 

 A természet IQ-ja 

 A Pendragon legenda 

További információt a konyvtarmozi.hu oldalon 

találhatnak az érdeklődők. Természetesen várjuk 

az agilis könyvtárosokat továbbra is a 

Könyvtármozi hálózatba; a technikai feltételeket 

a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretén 

belül biztosítjuk a települések számára. 

 

Vetítés Vértestolnán. Fotó: Fink Jánosné 

 

Mozi előadás Bakonysárkányon. Fotó: Bene Nikolett 

 

Kézműves nyár Epölön 

Kovács Edina 

Másodszor került sor idén, a nyár folyamán 

kézműves foglalkozásokra szülők és gyermekek 

nagy örömére. 2016. július 4-től 6 hétig tartott a 

„nyári napközi”. 

 

A gyerekek alkotásai. Fotó: Kovács Edina 

A nebulók kedvükre alkothattak. Csinálhattak 

ceruzatartót, képeslapot, üvegmatricát; 

színezhettek, kavicsot festhettek. A kavicsfestés 

volt egyébként az idei nyár slágere. Két 

alkalommal egy nyugdíjas pedagógus is 

segítségemre volt ebben a munkában. Rengeteg 

érdekes dologgal találkozhatott, aki ellátogatott a 

foglalkozásokra. Minden héten volt arcfestés is.  

Heti két alkalommal, nyitvatartási időben a 

könyvtárban is tartottunk foglalkozást. Ilyenkor 

azzal kezdtük, hogy felolvastam egy mesét, és le 

kellett rajzolniuk a hallottakat. Utána hangosan 

olvastak, rajzoltak, vagy hűtőmágnest készítettek. 

A létszám változó volt. Van, amikor 16-an is részt 

vettek a foglalkozáson.  

Az utolsó napon záró bulit tartottunk.  

Az egész foglalkozás alatt rengeteg támogatást 

kaptam Epöl község Önkormányzatának 

dolgozóitól. Ezúton is köszönöm a kézműves 

alapanyagokat a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtárnak, nagy hasznát vettük! 


