
 

KönyvtárMozi segédanyag 

 

Mivel több új KönyvtárMozi csatlakozónk és több újraindulónk is van, ezért összeszedtem 

néhány gyakorlati információt a Könyvtármozi oldal használatához. Remélem hasznosnak 

találjátok! 

 

A könyvtármozi weboldal kezdőlapja: http://www.konyvtarmozi.hu/default.aspx 

 

 

http://www.konyvtarmozi.hu/default.aspx


 

A promóciós plakát letöltése 

 

A vetítések meghirdetése nagyon fontos, ha nem kimondottan egy zárt -pl. ovis vagy nyugdíjas- 

csoportnak vetítetek. Erre kiválóan alkalmas egy plakát, amit először is le kell töltenünk, amire 

valamilyen képszerkesztő programmal (lehet Paint is) felírjuk jól láthatóan a vetítendő film címét, 

a vetítés helyszínét (ez ugye minden esetben a könyvtár lehet) és időpontját (dátum és óra 

megjelöléssel). Érdemes a plakátot elkészíteni és kitenni jól látható helyre a vetítés előtt kb. 2 

héttel, hogy az embereknek legyen idejük értesülni a filmvetítésről. 

 

A főoldalon a vízszintes menüben kattintsunk a promóció linkre: 

 

 



 

Majd kattintsunk a biankó plakát linkre: 

 

Ekkor megnyílik a letölthető biankó plakát. Egy jobb kattintással megnyíló lebegőmenüből 

válasszuk a Kép mentése másként opciót. Ezután kezdetét veheti a plakát szerkesztése. 



 

Filmregisztráció menete 

 

A főoldalon a vízszintes menüből válasszuk ki a regisztráció linket: 

 

 

 

Ezután töltsük ki a filmregisztrációs űrlapot: 

 



 

 

A Film legördülő menüből válasszuk ki a vetítendő film címét. Az Intézmény legördülő menüből 

válasszuk ki a saját könyvtárunkat. A kis naptárban válasszuk ki a vetítés dátumát az adott napra 

kattintva. A kiválasztott napra kattintva bekerül az Időpont mezőbe a dátum. Ne felejtsük el a 

dátum után beírni a vetítés időpontját (óra:perc formátum). 

A Vendég mezőt akkor kell kitölteni, ha vetítéshez meghívunk egy előadót, aki esetleg felvezeti a 

filmet, a vetítés után beszél a filmről a résztvevőkkel. 

A Kapcsolódó programot akkor kell kitölteni, ha a film után szeretnénk valamilyen foglalkozást 

tartani, vagy mi vagy a meghívott vendég (Pl.: akkor a program lehet beszélgetés a filmről, vagy 

gyerekeknek mesefilm vetítés után kreatív foglalkozás). 

A filmregisztrációhoz szükséges jelszót (ami mindenkinél ugyanaz a megyében) előre beírtam a 

képre (rV******). Ha minden mezőt kitöltöttünk érdemes megnézni, hogy mindent helyesen 

töltöttünk-e ki (mert sajnos a rosszul regisztrált filmeket nem tudjuk törölni. Ha esetleg véletlenül 

rosszul regisztráltátok a filmet, légy szíves szóljatok nekem a megjelölt elérhetőségeken).  

Ha mindent rendben találunk, akkor az Elküld gombra kattintva tudjuk véglegesíteni a 

filmregisztrációt. 

 

A filmregisztrálás után ellenőrizhetjük is a regisztrációnkat a főoldalon a vetítések linkre kattintva: 

 

 

 

 

 

 

 



 

A linkre való kattintás után a soron következő vetítéseket láthatjuk. Ha sikeresen regisztráltuk a 

vetítendő filmet, akkor a listában megtalálható lesz: 

 



 

 

Filmvetítés menete 

 

A vetítés napján a film vetítése előtt kb. egy órával érdemes összeszerelni a vetítéshez szükséges 

technikát (laptop, projektor, vetítővászon, hangfal). Majd összeszerelés után érdemes egy 

próbavetítést csinálni, hogy biztosan elindul a film, ne a vetítés kezdésekor szembesüljetek azzal 

a problémával, hogy nem indul a film. Próbavetítés után mindenképpen jelentkezzetek ki (ne 

csak bezárjátok az oldalt az X-el), ha ez nem történik meg, akkor elképzelhető, hogy a belépés 

élesben gondot fog okozni. 

A filmvetítést a főoldalon az adminisztráció linkre kattintva érhetjük el: 

 

  

A vetítéshez bejelentkezés szükséges. A KönyvtárMozi regisztrációkor megadott e-mail cím 

(telepulesneve@sk-szeged.hu) és a  NAVA-tól kapott jelszóra (amit a megyei KM koordinátortól 

kaptatok emailben) lesz szükség a bejelentkezéshez. Az sem baj, hogy ha elfelejtettétek a jelszót, 

mert én tudom módosítani, ha jelzitek nekem. 

mailto:telepulesneve@sk-szeged.hu


 

 

Bejelentkezés után megjelennek filmcím szerint ABC sorrendben a vetíthető filmek. A film 

gyorsabb   megtalálásához használhatjuk a keresőmezőt is. 

Ha megtaláltuk az általunk levetíteni kívánt filmet, akkor kattintsunk a jobb oldalon, a sor 

végén lévő kék kis nyilacskára a film elindításához: 

 

 

 

A filmvetítés alatt érdemes pár fényképet készíteni a vetítésről és a közönségről, illetve megszámolni a 

résztvevőket. 

Filmvetítés után az oldal tetején található Kilépés gombra kattintva kijelentkezhetünk a vetítő 

oldalból. A Kilépés nagyon fontos, ne maradjon el, mert, ha kilépés nélkül zárjuk be az oldalt, akkor 

egy másik gépen nem fog sikerülni belépni csak kijelentkezés után (vagy 24 óra után).



 

Filmvetítés utáni adminisztrációk 

 

A filmvetítésen résztvevők létszámának feltöltése 

 

A KönyvtárMozi főoldalán kattintsunk a résztvevők létszáma linkre: 

 

 

Utána kattintsunk alul a bal sarokban lévő Létszám rögzítése linkre: 



 

 

 

 

 

Ezen az oldalon a Film legördülő menüből válasszuk ki a levetített film címét. Az intézmény 

legördülő menüből pedig a saját könyvtárunkat. 

Majd írjuk be a résztvevők létszámát a megfelelő helyekre. 

 

 



 

A filmvetítésen készült fényképek feltöltése 

 

Kattintsunk a főoldalon a képek feltöltése linkre: 

 

 

 

 

 



 

A Film legördülő menüből válasszuk ki a levetített film címét. Az Intézmény legördülő menüből 

pedig válasszuk ki a saját könyvtárunkat. 

3 darab fényképet lehet feltölteni egy levetített filmhez, a képeket egyenként kell kiválasztani. 

Ezután adjuk meg a filmregisztrációnál is használatos jelszót (rV******). 

 

Majd a Feltöltés gombra kattintva végezzük el a feltöltést: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tematikus ajánló filmválogatáshoz 

 

Amit még fontosnak tartok megemlíteni, hogy a Berzsenyi Dániel Könyvtár és legfőképpen Boros 

Ferenc jóvoltából készült egy tematikus filmajánló, ami használható online formában, de akár le is 

tölthetitek a jelzett linkre kattintva a saját gépetekre.  

Jeles napokhoz, ünnepekhez kötődve, havi bontásban tartalmaz témába vágó filmeket és rövid 

leírásukat. Nagy segítség lehet ez a kiadvány minden Könyvtármozis kollégának.  

 

 

 

Ha bármiben elakadtok, vagy segítségre van szükségetek keressetek: 

Kovácsné Tordai Anikó 

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 

kovacsne.tordai.aniko@sk-szeged.hu 

06-20/257-5456 

 

 

Szeged. 2022. 06. 14. 

 

 

 

 

*Készült Nagy Levente (Békés Megyei Könyvtár) segédlete alapján 
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