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Dubniczky Zsolt 

A fenntartható gondolkodás és a könyvtárak kapcsolata: 

a zöld könyvtár 

 

A zöld szemlélet megjelenése 

 A napjainkat jellemző zöld ideológia és gondolkodás – úgymint a természet tisztelete, 

az állatok védelme és a róluk való gondoskodás, az önként vállalt egyszerűség – viszonylag 

modern képződmény. Gyökerei – eltekintve attól az általánosítástól, hogy valószínűleg 

egyidős az emberiséggel és visszavezethető az antikvitás eszméire – az 1960/70-es évekre 

nyúlnak vissza, amikor tudatosodni kezdtek elsősorban amerikai szakértők körében az ipari 

társadalom okozta környezeti problémák. Az ipari katasztrófák során bekövetkező 

környezetszennyezés és -pusztulás, a mérgező vegyszerek káros hatásai egy ipar- és 

fejlődésellenes hangulat kialakulásához vezettek. Olyan művek jelentek meg ekkor, amelyek 

az emberi környezet veszélyeztetettségére, valamint a környezetszennyezés veszélyeire és 

megakadályozására hívták fel a figyelmet.  

1962-ben látott napvilágot Rachel Louise Carson tengerbiológus, ökológus Néma tavasz című 

könyve,
1
 amely szemléletesen és hatásosan tárta fel a kor természetromboló mechanizmusait. 

Sokan ennek a könyvnek a megjelenésétől számítják a modern környezetvédelem 

megjelenését, a Föld napjának megünneplését és a környezetvédelmi törvények és 

intézkedések megszületését. 

Az 1970-es években számos új környezetvédő mozgalom született, amelyek politikai 

ideológiákat és pártokat hívtak életre, egyszersmind pedig politikai gondolkodók és 

publicisták egy új, idővel zöld jelzővel illetett jövőképet és perspektívát fogalmaztak meg. 

1970-ben látott napvilágot Pierre Dansereau szerkesztésében Kihívás a túlélésre – föld, levegő 

és víz a megalopolisz embere számára címmel az a kötet,
2
 amely az 1968-ban New Yorkban 

hasonló címmel megrendezett konferencia tizenkét előadásának a szövegét, valamint Lewis 

Mumford várostörténész összegzését tartalmazta, a természeti és városi környezet 

kölcsönhatását helyezve vizsgálódásainak középpontjába. Ugyanebben az évben, 1970. április 

22-én került sor az Egyesült Államokban az első Föld napja rendezvény megtartására, amely 

a modern környezet- és természetvédelmi mozgalmak szimbolikus kezdetét jelentette. Szintén 

ehhez az évhez kötődik a világ első környezetvédelmi minisztériumának a létrehozása az 

Egyesült Államokban, amit néhány hónappal később Anglia, majd 1971-ben Kanada, 

Ausztrália, Európában pedig 1972-ben Norvégia, 1973-ban Dánia és 1974-ben Franciaország 

követett. 

1972-ben az amerikai politológus és szociológus Dennis Meadows és munkatársai az 1968-

ban alapított Római Klub első jelentéseként számon tartott A növekedés korlátai című 

munkájukban
3
 a nagyméretű ipari és technikai fejlődés ökológiai veszélyeire hívták fel a 

figyelmet, elemezve benne a 2100-ra várható változásokat. A kiadvány az ipari és 

mezőgazdasági termelésbe fektetett tőkének, valamint a lakosság lélekszámának, a nem 
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megújuló energiaforrások kihasználásának, a környezetszennyezésnek viszonylatában adott a 

XXI. század közepére lesújtó képet és előrejelzést. Az ENSZ első környezetvédelmi 

csúcskonferenciáját Stockholmban szintén 1972-ben rendezték meg – elindítva a 

világszervezet napjainkban is működő környezetvédelmi programját (United Nations 

Environment Programme, UNEP).  

Ugyanakkor a ’60-as évek végének diákmegmozdulásait is szokás úgy értékelni, mint a 

később kibontakozó mozgalmak és ideológiák, szellemi irányzatok eredője, amelyek közé 

sorolható a modern környezetvédelem megjelenése is. Persze merő túlzás volna azt állítani, 

hogy a fiatalok demonstrációi ezekért a célokért folytak, de a fogyasztói társadalommal 

szembeni tiltakozásuk, a városból a természetbe való kivonulásuk (Észak-Amerika) 

magukban hordták a később kibontakozó, a környezetünk megőrzéséért folytatott küzdelmek 

csíráit is.  

Zöld szemléletről a ’60/70-es években azonban még nem beszéltek. A különböző típusú 

megnyilatkozások a környezet megóvása érdekében folytatott erőfeszítések mellett részben 

felhívások és felkiáltások, tiltakozások és demonstrációk voltak az ipari társadalom okozta 

környezetszennyezés ellen. A manapság megnyilvánuló zöld gondolkodásban viszont – a 

fenntarthatóság megjelenésének köszönhetően – leginkább már a megtartásé, a meggyőzésé és 

az összefogásé lett a főszerep. A tudatos gondolkodás kialakítása, zöld mozgalmak 

szervezése, támogatók, együttműködő partnerek keresése, akik maguk is készek a közös ügy – 

egy zöldebb világ érdekében – áldozatot hozni.  

A fenntartható fejlődés az 1980-as évek elején jelent meg a nemzetközi 

szakirodalomban és ekkortól kezdett a közgondolkodás részévé válni. 1981-ben látott 

napvilágot Lester R. Brownnak A fenntartható társadalomról szóló könyve
4
 amely a 

fenntartható társadalmi rend kialakításával foglalkozott. Brown problémafelvetését az ENSZ 

is hamar felismerte és céjai közé sorolta. 1983-ban alakult meg az ENSZ Környezet és 

Fejlődés Világbizottsága, amely négy évvel később Közös jövőnk (Our Common Future) 

címmel kiadott jelentésében a természeti erőforrások megőrzésének szükségességére, a 

gazdasági fejlődés társadalmi és környezeti megközelítésére hívta fel a figyelmet. A jelentés 

röviden és tömören a következőképpen határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát: „a 

fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy 

veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”.  

A fenntartható fejlődés 1992 után vált igazán ismertté, amikor az ENSZ Környezet és 

Fejlődés elnevezésű világkonferenciája összeült Rio de Janeiróban és megfogalmazta a 

Feladatok a XXI. századra című dokumentumát. 

A napjainkban terjedő zöld könyvtár fogalmának új keletűségét mutatja, hogy az 

ezredforduló környékén jószerivel alig találkozhattunk ezzel a kifejezéssel. A mozgalom 

(green library movement) még az 1990-es években indult útjára Észak-Amerikában, és a 

2000-es évek első évtizedének utolsó harmadára tehető az az időpont, amikor a zöld könyvtár 

fogalma és elnevezése már elég erőteljesen megjelent a köztudatban, Észak-Amerikában és 

Európában, ez utóbbiban főleg német, skandináv és angolszász területen.  

Eleinte, amikor a könyvtárak fenntarthatóságáról és zöld szemléletéről beszéltek, jórészt csak 

az épülettervezési stratégiák és könyvtári szolgáltatások kérdéseit érintették. Ugyanakkor jól 

mutatja a zöld szemléletnek a könyvtár- és információtudományi szakmán belüli terjedését a 

korábbi tartalmak mellett az olyanoknak a megjelenése, mint a zöld könyvtáros (green 

librarian), a zöld könyvtártudomány (green librarianship), a zöld akadémiai szektor (green 

academic sector), a zöld könyvtári testületek (greening college libraries), a zöld könyvtárak 

(greening libraries), a zöld blogok (green blogs) vagy magának a zölddé válásnak (go green) 
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és mozgalomnak (green library movement) a kérdése.
5
 Ugyanakkor a téma egyre több helyen 

jelenik meg különböző könyvtári egyesületekben és szervezetekben, amelyek a mai napig 

sokszor kiváló fórumként működnek abban, hogy egy-egy lokális kezdeményezés és 

gyakorlat nagyobb publicitást és nyilvánosságot nyerjen. Ezek közé tartozik többek között az 

amerikai székhelyű ALA (American Library Association)
6
 és SLA (Special Libraries 

Association)
7
 vagy az Ausztráliában működő ALIA (Australian Library and Information 

Association) könyvtári szervezet fenntarthatósági csoportja (ALIA Sustainable Libraries 

Group),
8
 illetve a könyvtárosok és építészek együttműködését elősegítő LIBER Architecture 

Group, melynek 2012-ben Prágában megrendezett konferenciája
9
 fenntarthatósági és zöld 

kérdésekkel is foglalkozott. 

 A fenntarthatósággal és zöld könyvtárral kapcsolatos nézeteket az IFLA (International 

Federation of Library Associations and Institutions) nemzetközi könyvtári szervezet a 2000-es 

évektől kezdődően karolta fel fokozatosan beépítetve a programjai és célkitűzései közé. A 

szervezet 2002-ben a FAIFE bizottságán (Committee on Freedom of Access to Information 

and Freedom of Expression) belül egy nyilatkozatot adott ki, melyben a könyvtáraknak a 

fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szerepét tárgyalta. A nyilatkozat úgy fogalmazta meg a 

könyvtárak szerepét ebben a kérdésben, mint amelyek a szabad információhoz való 

hozzáférés révén támogatják a fenntartható fejlődést és annak célkitűzéseit.
10

 

A 2010-es göteborgi Open access to knowledge – promoting sustainable progress  című 

konferenciát követően pedig az évente megrendezett kongresszusok szinte mindegyike érint 

fenntarthatósági témákat, sőt, egyes szekciók sokszor külön is foglalkoznak vele a könyvtári 

gyakorlatok és trendek összefüggésében. Külön említésre méltó a 2013-as szingapúri 

konferencia, amelynek részeként bemutatták a My Tree Houset, a világ első zöld 

gyermekkönyvtárát. Az intézmény fő célkitűzései között a fiatal korosztály környezettudatos 

nevelése és a természeti értékeink megbecsülése szerepel.
11

 

 

 

A fenntarthatóság és a zöld szemlélet kapcsolata 

Ha a zöld könyvtár kerül szóba, a legtöbb embernek a fenntarthatóság jut eszébe. 

Jogosan! Ugyanis mind a kettőnek végső soron ugyanaz a célja: a természet és forrásainak 

hosszú távú védelme, a jelen környezetünk megóvása és megőrzése a jövő generációi 

számára, de egymástól eltérő nézőpontból közelítik meg a kérdést. A fenntarthatóság és a zöld 

szemlélet között mindemellett értékrendbeli különbség is húzódik. A zöld kifejezés ugyanis 
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egy szűkebb fogalom a széles körű és holisztikus szemléletű fenntarthatósághoz képest.
12

 Ez 

utóbbinak a jórészt környezetvédelmi és humánökológiai szempontokkal interpretálható zöld 

kifejezés mellett még egyéb alapvető: gazdasági, társadalmi, szociális elemei és aspektusai is 

vannak, amelyek viszont – és beleértve ebbe a zöld jelleget is – átjárhatóak és nem 

határolódnak el élesen egymástól. 

A fenntarthatóság elsőrendűen a véges, nem megújuló erőforrásokhoz – például a fosszilis 

energiahordozókhoz – kapcsolódik, amelyeknek a felhasználását próbálja meg csökkenteni és 

a minimumra redukálni, míg a zöld szemlélet szintén a természet által kínált, de megújuló 

potenciális energia- és erőforrásokra, valamint a természetes anyagokra támaszkodik. Ilyen a 

napfény, a szél, a víz energiája, illetve többek között a fa, a bambusz, az üveg és a tégla. Ezek 

a természeti források jórészt kimeríthetetlenek, soha nem fogynak el, és a használatuk sem 

egyenlő az elhasználásukkal, valamint a felhasználásuk nem korlátozza mások energia- és 

forrásfelhasználását.
13

  

A zöld szemlélet és a fenntarthatóság összefonódását mutatja az a másik megközelítés, ami a 

zölddé válás folyamatában három különböző, a fenntarthatósághoz kapcsolódó dolgot helyez 

egymás mellé. Egyrészt beletartozik a különböző természeti források (pl. energia, víz, fa) 

felhasználásának a csökkentése (reducing), másrészt az épített környezeten belül, a már 

meglévő épületek újratervezése vagy a lebontott épületek építési anyagainak új projektekben 

történő újbóli felhasználása (reusing), s végül az egyes anyagok, elsősorban műanyag 

termékek újbóli feldolgozása (recycling).
14

 

 

 

A zöld könyvtár fogalma 

 A zöld könyvtár egy olyan, különböző tudományos területekkel érintkező fogalmat és 

elképzelést jelent, amely magában foglalja a közintézményben a humánökológiai zöld és 

fenntarthatósági szempontok érvényesítését és érvényesülését anélkül, hogy ez csakis a 

környezetvédelmi irányelvek és célkitűzések alkalmazását jelentené. A zöld könyvtár 

minőség és minősítés – amiben a fenntarthatósági és zöld elvek, gyakorlatok egyaránt 

megnyilvánulnak – több dolgot jelent egyszerre: intézményt, épületet, helyet, állományt, 

szemléletet, szolgáltatást.  

1) Zöld könyvtárról egyrészt akkor beszélünk, ha az épületet, valamint annak elemeit (pl. 

bútorok, világítás, energiafelhasználás) a környezettudatos épületminősítési 

rendszerek előírásai szerint tervezték és építették, vagy a már meglévő épületet ennek 

jegyében újították fel.  

 

2) Ugyanakkor a könyvtárnak gyűjtőkörén belül rendelkeznie kell bizonyos százalékú 

zöld állománnyal, azaz a humánökológiai szempontokat, valamint a fenntartható 
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fejlődést és a környezettudatos gondolkodást, a környezetvédelmet szolgáló 

gyűjteménnyel. Emellett pedig nagy hangsúllyal szerepeljen a hosszú távú tervei 

között az ökológiai szakirodalom figyelemmel kísérése és gyűjtése.  

 

3) Fontos az is, hogy a könyvtár a működésébe és szolgáltatásaiba emelje be azokat az 

elemeket és alkalmazza azokat a gyakorlatokat, amelyek a humánökológia és a 

fenntartható fejlődés célkitűzéseit és érvényesülését szolgálják. 

Ennek része, hogy a könyvtár – vagy maga a fenntartója – olyan Fenntarthatósági 

Tervet készítsen, amelyben megfogalmazzák, és a PDCA-ciklus elvei szerint
15

 

érvényesítik a közgyűjtemény fenntarthatósággal kapcsolatos hosszú és rövid távra 

szóló terveit és célkitűzéseit. A tervbe vett célok folyamatos ellenőrzése és a 

beavatkozások révén a hibák folyamatos javítása a humánökológiai szemlélet és a 

fenntarthatósági elvek folyamatos meglétét, korrigálását, a szemlélet folyamatos 

ébrentartását segítik elő.  

 

4) Mindemellett kiemelendő szempont, hogy az intézmény maga – különböző programok 

szervezésével – hangsúlyos szerepet játsszon a zöld szemléletnek, a zölden való 

gondolkodásnak a társadalom mindennapi életébe történő átültetésében és 

elterjedésében, valamint aktív cselekvő faktora és propagálója legyen a 

humánökológiai zöld és fenntarthatósági szempontok érvényesítésének. 

Ide tartozik, hogy a könyvtárak kommunikációs és marketing tevékenységgel 

ismertessék meg a külvilággal az egészséges környezetért folytatott erőfeszítése(i)ket. 

 

 

A zöldesítés területei 

 Minden projekt, illetve feladat során sok hasznot jelenthet egy olyan összeállítás vagy 

lista, amely pontról pontra, lépésről lépésre számba veszi azokat a gyakorlati teendőket, 

amelyeknek a sokszor egymásra épülő megvalósítása fontos lépések sorozata ahhoz, hogy a 

beruházás minden területen eredményes legyen és sikereket könyvelhessen el. A zöld 

könyvtárakkal kapcsolatban megfogalmazott négyes kritériumrendszer általános 

megfogalmazásokat és elvi megközelítéseket tartalmaz, ami – részletezettségtől függően – 

tovább bontható olyan elemekre, komplex feladatokra, amelyek az általános 

szempontrendszertől elvonatkoztatva a fenntartható/zöld tervezéssel, építéssel és működéssel 

kapcsolatos gyakorlati teendőket foglalják magukba.  

A 2013-ban megjelent IFLA kiadvány függelékében Klaus Ulrich Werner, a berlini Freie 

Egyetem Filológiai Könyvtárának munkatársa egy olyan listát (checklist) állított össze, ami a 

zöld könyvtári jelleg kialakításának és megvalósításának az egyes intézkedéseit tartalmazza.
16

 

A szerző tizenkét fő részbe sorolja a teendőket, amelyek mindegyike tovább tagolódik az 

egyes lépések megtételére. Persze ez nem jelenti azt – miként a szerző is állítja –, hogy a lista 

kiterjedne minden apró részletre s esetleg ne lenne tovább tagolható vagy újabb elemekkel 
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der Praxis. Edited by Petra HAUKE, Karen LATIMER, Klaus Ulrich WERNER. München, Boston, De Gruyter 

Saur. 2013. p. 395-403. 
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bővíthető és más intézkedésekkel kiegészíthető. Mint a listák legtöbbje, úgy ez a lista is 

inkább csak segédeszköze és nem célja az önálló gondolatokból és tervekből építkező alkotási 

folyamatoknak. Ugyanakkor kiválóan alkalmas arra, hogy a zöld könyvtárral szemben 

támasztható általános elvárásokat és az általunk megfogalmazott definíciót lebontsuk az apró 

lépések és mindennapi gyakorlatok, az egyes feladatok megtételére.  

A lista, annak ellenére, hogy szerzője a könyvtárak arculatára formálta, egy olyan útmutatás 

lehet, amit nemcsak könyvtárak használhatnak, hiszen a benne vázolt megvalósítási terv más 

közgyűjtemények számára is egy általános útmutatóul szolgálhat a fenntarthatósági elvek 

érvényesítésével kapcsolatban. Jórészt egy olyan szempontrendszer, ami eligazítást ad és 

ösztönzi a könyvtárosi szakmát arra, hogy elgondolkodjanak, miként lehet a könyvtárakat, 

illetve saját könyvtárukat környezetbarátabbá tenni.  

Ugyanakkor egy ilyen lista nemcsak a megvalósítás terén lehet hasznos, hanem segítséget 

nyújthat az önellenőrzésben is. Alkalmas arra, hogy azonosítsa és tudatosítsa a már meglévő 

zöld potenciálokat, ugyanakkor meghatározza azokat a lépéseket, amelyek egy megfelelő zöld 

kép és imázs eléréséhez szükségesek. Megmutat(hat)ja, miket kell figyelembe venni egy új 

zöld könyvtári épület létrehozásakor, másrészt pedig a már meglévő, felújított vagy átalakított 

könyvtárépületek esetében egy olyan ellenőrzési kulccsá válhat, amely alkalmas arra, hogy 

rávilágítson minden olyan területre, ahol az intézmények zölddé és fenntarthatókká válhatnak. 

Emellett hosszútávon segítheti elő, hogy a könyvtárak szert tehessenek a környezeti 

fenntarthatóságot szolgáló zöld bizonyítványokra és minősítésekre, a környezet megóvásáért 

járó díjakra. 

 

1) Project planning, finance – Projekt tervezés, finanszírozás 

2) Tendering – Közbeszerzés 

3) Site/location – Telek/hely 

4) Construction – Építés 

5) The building – Épület, amelybe olyan további alcsoportok tartoznak bele, mint a 

struktúra (Structure), a homlokzatok (Facades) és tetők (Roofs), az építési anyagok 

(Building materials), az épület klimatikus viszonyai (Building climate), valamint az 

energia és a fény (Energy, light) 

6) Interior fittings – Belső berendezések, valamint a zöld designt biztosító alkotóelemek: 

források (source), tartósság (durability), tisztítási lehetőségek (cleaning capabilities), 

újrahasznosítás (recycling) 

7) Green information and communication technology (Green IT) – Zöld 

infokommunikációs technológia (Green IT) 

8) User services – Felhasználói szolgáltatások 

9) Library management – Könyvtári menedzsment, ami több részterületre oszlik: 

környezeti menedzsment tanúsítványok (Environmental management certificates), 

létesítménygazdálkodás (Facilities management), a zöld könyvtár iroda (The green 

library office) 

10) Strategic goals – Stratégiai célok 

11) Marketing and PR – Marketing és PR 
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12) Certificates – Tanúsítványok és alcsoportjai: zöld épületek tanúsítványai (Green 

building certificates), környezeti menedzsment (Environmental management), termék 

tanusítványok (Product certificates) 

 

 

A könyvtár, mint a fenntartható építkezés része 

 Az építészet és a könyvtár – mint a gyűjtemény méltó elhelyezésére szolgáló művészi 

és mérnöki, funkcionális és reprezentatív feladat – mindig fontos és alapvető kapcsolatban állt 

egymással, tükrözve egy-egy könyvtárépületben azokat a tendenciákat, amelyek mind az 

építkezés, mind az információközvetítés adott korra jellemző jegyeinek tekinthetők. Az 

épületek ókortól napjainkig a dokumentumok védelme érdekében és a változó felhasználói 

igényekhez és azt követő szolgáltatásokhoz, valamint a funkciók bővüléséhez igazodva 

számos változáson és átalakuláson mentek keresztül. Az építészek számára mindenkor 

megoldásra váró feladat, hogy az állomány és a felhasználók, valamint a könyvtári személyzet 

részére olyan körülményeket teremtsenek, amelyek lehetővé teszik a biztonságos őrzést és 

megfelelnek a könyvtárhasználat és szolgáltatás alapvető feladatainak, emellett pedig 

esztétikai és művészeti értékeket hordozzanak.
17

 Az épület azonban az adott kor könyvtári 

szakmai követelményein és felhasználói igényein kívül – a legtöbb esetben – magában 

foglalja azokat az újításokat és reagál azokra a kihívásokra is, amelyek az építkezés és 

építészeti technológia terén jelentkeznek. Manapság ilyen új trendnek az 1990-es évektől 

kezdve megjelenő fenntarthatóság tekinthető, amely – főleg a fejlett ipari országokban – az 

építkezés során az energiatakarékossággal és környezetvédelemmel kapcsolatos szemléletre 

helyezi a hangsúlyt. Külön ösztönzést adott erre a rioi konferencia dokumentumkötetének 

Fenntartható településfejlesztés előmozdítása címet viselő hetedik fejezete, amely különös 

figyelmet szentelt a fenntarthatóságban szerepet játszó építőipari tevékenységeknek. Két 

évvel később pedig, 1994-ben a Nemzetközi Építéskutatási Tanács (CIB, azaz International 

Council for Research and Innovation in Building in Construction) által megszervezett 

Fenntartható építés első nemzetközi szimpóziumán a fenntartható építés megfogalmazására 

került sor, amelyet a következőkben határoztak meg: „egészséges épített környezet 

létrehozása és felelősségteljes gondozása, az erőforrások hatékony kihasználása és az 

ökológiai követelmények teljesítése elveinek alapján”.
18

  

Mindez mára olyan trenddé nőtte ki magát, amely az azóta épült könyvtárépületekben 

is egyre markánsabban tükröződik és – legyen szó új építkezésről vagy csak átalakításról – 

egyre fontosabbá válik és egyre nagyobb hangsúlyt kap. Nem véletlenül! Ugyanis jelentős, 

hosszútávra szóló közintézményekről van szó, amelyek a maguk egészében fontos 

információközvetítő szerepet töltenek be és alapvető szemléletformáló tényezőkké válhatnak. 

De mit is jelent a fenntartható építkezés a gyakorlatban, és milyen kívánalmaknak kell 

teljesülniük ahhoz, hogy egy épület fenntarthatónak mondhassa magát? 

A számos tényezők közül talán az egyik legfontosabb az építési ökológiát érintő 

forrásfelhasználás gazdaságossága, amelybe az energia- és anyagtakarékos építkezésen túl 

éppúgy beletartozik az épület működése során felhasznált energia mennyiségének és 

minőségének a kérdése, mint az esetleges bontásból adódó hulladékgazdálkodás – a 

hulladékkezelés és újrahasznosítás – problémája. Ezen kívül az épületen belül további fontos 

                                                           
17

 PAPP István: A könyvtár épülete és berendezése. = Könyvtárosok kézikönyve. 4. kötet. Határterületek. Szerk. 

HORVÁTH Tibor, PAPP István. Budapest, Osiris. 2002. p. 265-266. 
18

 KUNSZT György: Fenntartható építészet. = KUNSZT György: Értékválság az építészetben és a modern 

szakralitás. Válogatott írások 1962-2003. Budapest, Terc. 2003. 332. p.  
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szempont a megfelelő levegőminőség, a hő-, akusztikai, vizuális és funkcionális komfort 

kialakítása. Egy-egy épület azonban nem csupán önmagában álló építmény, hanem egy 

nagyobb egész, az épített környezet része is egyben, ami azt jelenti, hogy ezen a téren is 

feladatok és funkciók hárulhatnak rá. Például olyanok, amelyek a városi levegő minőségének 

a javítását szolgálják, vagy hatással vannak a könyvtárlátogatók közlekedési szokásaira. 

Zöld könyvtári épületekről akkor beszélhetünk, ha azok a környezettudatossági 

szempontok figyelembevételével készültek és az épületek jellemzői az egységes 

kritériumrendszerrel dolgozó épületminősítési rendszerek valamelyikének megfeleltethetőek. 

Az építőanyagok terén a zöld program jórészt két cél megvalósulását jelenti. Egyrészt, hogy 

az épület létrehozása során minél kevesebb, az építkezés során keletkezett „hulladék” menjen 

veszendőbe, másrészt pedig, hogy az építkezés alkalmával minél több helyben talált, 

megújuló (fa, üveg, tégla) és újrahasznosítható (fém, műanyag) anyagot használjanak fel. 

 

 

Működés és szolgáltatás 

A szolgáltatás, a megőrzés és a feltárás mellett, a könyvtár alapvető feladatai közé 

tartozik. A tartalma és a technológia az idők folyamán számos átalakuláson ment keresztül, 

sőt az utóbbi közel egy évtized – az elektronikai fejlődésnek köszönhetően – jelentős mértékű 

változásokat generált, valamelyest megrengetve az addig stabilnak hitt Gutenberg-galaxis 

építményét is. A tudásalapú társadalomban az információszerzés és -hozzáférés alapvető 

igényei közepette az információ- és tartalomszolgáltatás kapott kiemelkedő szerepet. Az 

információs társadalom új igényei, valamint az újabbnál újabb technikai lehetőségek a 

szolgáltatások terén is új formákat alakítottak ki és számos új lehetőséget biztosítanak a 

könyvtáraknak. Kialakításuk természetesen csak ott lehetséges, ahol erre megfelelő technikai 

háttér, információs és szakismereti műveltséggel rendelkező személyzet áll rendelkezésre.  

Az egyik legfontosabb feladat ezen a téren „a könyvtár információközvetítő szerepének 

erősítése. Tudomásul kell venni, hogy ma már nem a papíralapú dokumentum az 

információközvetítés egyetlen eszköze, sőt több esetben már nem is az elsődleges eszköze. A 

könyvtári szolgáltatás lényegéhez tartozik ezen eszközök rendszerezése, a rendszeren belüli 

eligazodás segítése, és a bennük található információk közvetítése” – írja Czeglédi László.
19

 

A zöld könyvtár ezen a téren egyfajta rugalmasságot, alkalmazkodóképességet, az új 

technológiák szolgáltatási integrációját jelenti úgy, hogy mindeközben nyitott és figyelembe 

veszi, sőt propagálja is azokat az információs technikai lehetőségeket és megoldásokat, 

amelyek az emberi környezet és egészségünk megóvását szolgálják. Lehetővé teszi az egyéni, 

testre szabott szolgáltatások kialakítását, vagy ahol már létezik ilyen, ott a kiszélesítését, a 

precízebb és karakteresebb megvalósítását. Ezek közé tartozhatnak a hagyományos referensz 

szolgáltatásoknak a könyvtárak felhasználói által elérhető, különböző adatbázisokra, virtuális 

gyűjteményekre épülő kitáguló köre, az egyéni felhasználói, illetve információs igények 

tartalmasabb és személyre szabott kielégítése vagy esetleg az interneten felnőtt generációknak 

– digitális bennszülötteknek – az általuk előnyben részesített technológián keresztül történő 

megszólítása, a tudásalapú társadalommal való megismertetésük. 

                                                           
19

 CZEGLÉDI László: A könyvtári szolgáltatások újabb rétegei – Az e-tananyagok könyvtári szolgáltatásának 

lehetőségei és problémái. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 52. évf. (2005) 4. szám. URL: 

http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3924&issue_id=461A (2016. 02. 25.) 

http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3924&issue_id=461A
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A fenntarthatóságnak és az ahhoz kapcsolódó zöld könyvtárnak azonban nemcsak 

humánökológiai és környezetvédelmi szempontjai vannak, hanem szociális aspektusai is.
20

 Ez 

leginkább a közkönyvtárak megjelenésének köszönheti létét, illetve annak a 

szemléletváltásnak, ami a korábbi őrzési funkció mellett a szolgáltatásokra helyezte a 

hangsúlyt. A fogyatékkal élők számára a könyvtár a társadalmi befogadás és elfogadás 

intézménye, amely képes lebontani a hierarchiákat és az ember-ember között álló 

válaszfalakat. Befogadás abba a kulturális és információs közösségbe, melyhez minden ember 

egyformán tartozhat függetlenül attól, hogy rendelkezik-e valamilyen fogyatékossággal vagy 

sem.  

Az információ átalakulásának köszönhetően azonban az akadálymentesítés már nemcsak a 

valós fizikai térhez – a könyvtár megközelítéséhez és használatához kötődik, hanem az 

újonnan megnyíló virtuális terekhez is. A honlapokra, repozitóriumokba és adatbázisokba 

feltöltött információk, a sokszor fizikálisan létező dokumentumok digitális formáinak 

akadálymentesítése, a tartalmak akadálymentes felületen való megjelenítése, esetleg hangos 

változata, leginkább a gyengén látók és vakok számára jelentenek pozitívumokat. A virtuális 

forma azonban sokszor a mozgáskorlátozottak számára is előny, hiszen a távoli hozzáférés, az 

online verzió révén sokszor mentesülhetnek a könyvtár fizikai felkeresésétől. 

 

 

Forrásfelhasználás optimalizálása 

Napjaink egyik legnagyobb problémája a növekvő energiafogyasztás, ami 

környezetünk negatív átalakulásának, a klímaváltozásnak az egyik legfőbb oka és előidézője. 

Az energiát és elektromos áramot adó fosszilis energiahordozók elégetése az egyik 

legnagyobb CO2 kibocsátó tevékenység, előidézve vele a sokat emlegetett üvegház-hatást. 

Minden könyvtár a számítógépek, fénymásolók, nyomtatók és a világítás, valamint a 

napjainkban divatos légkondicionálás révén jelentős energiafelhasználó közintézmény. Négy 

számítógép egy évnyi folytonos működésével jórészt annyi CO2 kibocsátásért felelős, 

amennyiért egy átlagos családi személyautó. Ezeknek a mindennapi kényelmet szolgáló 

gépeknek az energiatakarékos működtetése csökkenti és késlelteti egyrészt a nem megújuló 

energiahordozók kimerülését, másrészt pedig az üvegház-hatásért felelős gázok kibocsátását. 

A felmérések szerint energiafelhasználási szokásaink megváltoztatása és tudatos átalakítása 

jelentős, kb. 5-10%-os fogyasztáscsökkenést eredményezhet.
21

 

A fűtés az egyik legnagyobb energiát igénylő rendszer, amelynek a hatékonyságát a 

hőszigetelésen és a fűtési rendszeren kívül az ember igényei és szokásai is alakítják. Számos, 

energetikailag megfelelően kiépített könyvtárban a fűtést energiatakarékos, modern radiátorok 

szolgáltatják.
22

 Emellett a jövő kihívásai közé tartoznak az alternatív fűtési technológiák: 

szalma- és fabrikett, faapríték, a geotermikus- és napenergiát hasznosító berendezések minél 

szélesebb körben történő alkalmazásai. Ugyanakkor elkerülhető a pazarlás az időjáráshoz 

igazodó hőmérséklet-szabályozással, a hétvégi és éjszakai vagy a raktárépületben történő 

                                                           
20

HELLER, Volker – FANSA, Jonas: Nachhaltigkeit in drei Dimensionen = The Green Library – Die grüne 

Bibliothek. The challenge of enviromental sustainability – Ökologische Nachhaltigkeit in der Praxis. Edited by 

Petra HAUKE, Karen LATIMER, Klaus Ulrich WERNER. München, Boston, De Gruyter Saur. 2013. 341. p. 

URL: http://edoc.hu-berlin.de/miscellanies/greenlibrary-42062/333/PDF/333.pdf (2016. 02. 26.) 
21

 Kritériumok a környezettudatos iroda kialakításához, működéséhez. URL: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:phKk7KUpNhwJ:www.kvvm.hu/cimg/documents/0324

_k_rnytudatosiroda_3f_ggel_k.doc+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu (2016. 02. 25.) 
22

 PEGÁN Anita: Fenntarthatóság és könyvtár – 2. rész. Zöld könyvtárak. = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 22. 

évf. (2013) 8. sz. 11. p. 
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hőmérséklet-csökkentéssel, a fűtőtest szabaddá tételével, valamint a megfelelően hatékony, 

azaz naponta többször, rövid ideig kitárt ablakokkal történő szellőztetési eljárással.  

Sok múlik világítástechnikán is. Az épületek villamosenergia-költségének 20-40%-át a 

világítás teszi ki,
23

 ami arra utal, hogy zöld könyvtárak esetében mindenképpen érdemes ezen 

a téren gazdaságosságra törekedni. A minden szempontból megfelelő természetes és 

mesterséges világítás kialakítása komoly tervezői feladat, amelyben olyan szempontoknak 

kell érvényesülniük, mint a megfelelő megvilágítás, a jó árnyékhatás, a tér és időbeli 

egyenletesség, az esztétikai követelmények és a gazdaságosság. Részben ehhez járulnak 

hozzá a hatalmas, az épülethomlokzatot beborító vagy helyettesítő átlátszó vagy áttetsző 

üvegfelületek, valamint az épület tervezésénél a megfelelő tájolás. 

Ugyanakkor napjainkban egyre nagyobb mértékben terjed a LED-es világítás. Míg korábban 

szinte kizárólag a tévé és a monitor jelzőfényeként használták, mára már egyre gyakrabban 

tűnik fel más szerepben, s a fényforrások között egy általánosan elfogadott zöld terméknek 

tekinthető. Ma már a zöld könyvtárépületeknél az energiatakarékos LED-es lámpák fogadják 

a könyvtárhasználókat. Előnyük az energiatakarékosság és a kis méret, hátrányuk viszont, 

hogy a fényük eltér az izzóknál és kompakt fénycsöveknél megszokott kellemes meleg fehér 

fénytől. Ezért ezeket rejtett módon – oszlopfőkre, falba, mennyezetbe süllyesztve – helyezik 

el, hogy az éles fény ne bántsa a szemet. Mindez növeli a könyvtárhasználók komfortérzetét 

és biztosítja számukra a kényelmet. További előnye, hogy alig igényel folyamatos 

karbantartást.  

A világítás helyi szinten megnyilvánuló gazdaságossága viszont az egyén szintjére utalja a 

döntéseket, és elsőrendűen a felesleges világítások elkerülését jelenti ott, ahol az nem 

feltétlenül mindig szükséges. Hasonló a helyzet a különféle elektromos berendezésekkel is. A 

konnektorból nem szükséges kihúzni ezeket, de kikapcsolni mindenképpen ajánlott a 

hosszabb időre mellőzött gépeket. Az éves áramfogyasztás 8-10%-át a gépek (számítógép, 

fénymásoló, nyomtató) készenléti üzemmódja – standby állapot – teszi ki, ami egy kis 

odafigyeléssel szintén csökkenthető. 

 

 

Hulladékgazdálkodás és újrahasznosítás 

Napjainkban a hulladék és a hulladékgazdálkodás világméretű jelenség és világszerte 

elismert gond. A hulladék növekedése elsőrendűen az életmódbeli változásoknak, a fejlett 

ipari országokban megnövekvő fogyasztásnak köszönhető. Napjaink szemléletváltásának 

egyik fontos mérföldkövét jelenti a korábbi időszak általánosan elterjedt szemétszállításával 

szemben a hulladékgazdálkodásra való áttérés, a város vagy falu szélén kialakított, egykori 

szeméttelepek felszámolása mellett a tudatosságot igénylő hulladékgyűjtésre és -feldolgozásra 

irányuló törekvés, esélyt teremtve az újra feldolgozható anyagok hasznosítására. A hosszú 

távú cél a tartósság: olyan termékek előállítása, amelyek hosszú távon kerülnek felhasználásra 

úgy, hogy közben nem terhelik a környezetüket, életciklusuk végén pedig újrahasznosíthatóvá 

vagy természetes módon lebomlókká válnak. Ma már olyan új alapanyagok vannak 

forgalomban, amelyekből – a szelektív gyűjtésnek köszönhetően ismét újabb termékeket lehet 

előállítani ahelyett, hogy azt az ugyancsak környezetet terhelő égetéssel semmisítenék meg.  

A hulladékgazdálkodás a könyvtárak esetében elsősorban a papírhasználatot és a szelektív 

hulladékgyűjtést érinti. Míg az előbbi inkább a könyvtári dolgozóktól vár el nagyobb 

odafigyelést, addig a szelektív hulladékgyűjtés már egy szélesebb kört, a könyvtárhasználókat 

                                                           
23

 A fényszabályozásról. = Homeinfo weboldal. URL: http://www.homeinfo.hu/kivitelezes/villamossag/1009-a-

fenyszabalyozasrol.html# (2016. 02. 25.) 

http://www.homeinfo.hu/kivitelezes/villamossag/1009-a-fenyszabalyozasrol.html
http://www.homeinfo.hu/kivitelezes/villamossag/1009-a-fenyszabalyozasrol.html
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is érintő tudatos szemlélet, ami világszerte a hatékony hulladékgazdálkodás és az 

újrahasznosított termék előállítás első lépcsőfoka.  

Az újrapapír gyártása ugyan kevesebb energiát igényel, de a környezetterhelés szempontjából 

a megelőzés és a takarékos papírhasználat a legjobb megoldás, amit többféle módon tudunk 

elérni:  

 

 a nyomtatással szemben a digitális megoldások előnyben részesítése 

 csak akkor nyomtatunk ki valamit, ha az mindenképpen szükséges 

 kétoldalas nyomtatás alkalmazása 

 nyomtatás és fénymásolás esetén újrapapír használata 

 piszkozatpapír használat a kevésbé fontos anyagoknál 

 

 

A könyvtár, mint nevelő 

Ahhoz, hogy a környezeti értékek megőrzése terén hatékony változás következzen be, 

a felhasználói szinten is szemléletváltásra és -formálásra van szükség, s ebben alighanem a 

könyvtáraknak is aktív szerepet kell – s nemcsak lehet – vállalniuk. Minden oktató és nevelő 

munkának csak az egyik pillére a jól használható tananyag és információ, a többi már a 

nevelő és oktató munka része, ami többek között az egész életen át tartó tanulás 

megalapozására, valamint az önképzésre és a folyamatos önművelésre, új és újabb ismeretek 

elsajátítására serkent. A zöld könyvtár akkor tudja betölteni a hivatását, ha maga is aktívan 

részt vesz ebben a társadalmi tudatosságot és érzékenységet fejlesztő feladatban.  

Zöld könyvtárak esetében ez részben a fenntartható fejlődés és a környezettudatos 

gondolkodás értékeinek propagálását jelenti. Csakis az az intézmény tudja jól betölteni a zöld 

küldetését és szerepét, amely nevel, példát mutat, és olyan értékeket közvetít, amelyek a 

társadalmi felelősség vállalására, az egymás iránti toleranciára hívják fel a figyelmet. A 

könyvtárban az ilyen értékeket azonban nemcsak a dokumentumok képviselik. Értéket jelent 

rajtuk kívül a könyvtárosok hozzáállása, munkamorálja, szaktudása és hivatástudata, a 

felhasználókkal szemben tanúsított tolerancia, az empátia kérdése, valamint magának a 

könyvtárnak az egész hangulata és légköre, amit az intézmény fizikai megjelenése – a 

bútoroktól kezdve a figyelemfelkeltő plakátokig bezárólag – közvetít.  

 George J. Aulisio megfogalmazása szerint a zöld könyvtár többet jelent magánál az 

épületnél (Green libraries are more than just buildings). Könnyelműség volna ugyanis azt 

állítani, hogy a zöld könyvtári jelleg kizárólag az épületen és annak bármiféle minősítésén 

múlna. Ahogy a szerző is hangsúlyozza, a zöld könyvtár nem válhat exkluzív klubbá azok 

számára, akik bármiféle zöld épületminősítési elismeréssel rendelkeznek.
24

 Persze fontos – s 

talán kijelenthetjük – nélkülözhetetlen kritérium, de a zöld jelleg mégsem csak ezen múlik! A 

zöld épületminősítés még nem minden! 

Ha az épület zöld minősítése ellenére az intézmény nem működik zölden, nem beszélhetünk 

minden szempontnak megfelelő, teljes mértékű zöld könyvtári jellegről. A zöld könyvtár 

ugyanis nem ér véget az épület létrehozásával vagy a környezetvédelmi szempontoknak 

megfelelő átalakításával, hanem ezen túlmenően egy folyamatos működési gyakorlatot kíván 

                                                           
24

 AULISIO, George J.: Green libraries are more than just buildings. = Electronic Green Journal, 1. (35) 2013. 

URL: https://escholarship.org/uc/item/3x11862z#page-1 (2016. 02. 25.) 

https://escholarship.org/uc/item/3x11862z#page-1
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és feltételez. A zöld könyvtár egy soha véget nem érő munka, amely egy állandó aktivitást vár 

el a munkatársaktól a fenntarthatósággal kapcsolatban. 

 A szemléletformálásban a nevelőmunka a könyvtárak esetében többféle megoldást 

jelenthet. Megkülönböztethetünk egy közvetett és közvetlen, valamint a kettő között egy 

átmeneti formát, amit nevezhetünk passzív és aktív, valamint preaktív változatnak is anélkül, 

hogy köztük éles határvonalat lehetne húzni. A kétféle forma gyakran egymásba is folyhat és 

a passzív változat sokszor eltolódik valamilyen szinten az aktivitás, a közvetlen 

cselekvésorientáció irányába is (preaktív forma).  

 

 

A szemléletformálás passzív formái 

 A szemléletformálás passzív változata nevezhető indirekt módszernek is, olyan 

információszolgáltatásnak, mely a felhasználó érdekében történik, az ő tájékoztatását és 

tájékozódását szolgálja, de nem feltételez vele közvetlen kommunikációs, többnyire verbális 

kapcsolatot. Ide tartozik többek között magának a fenntarthatósági gyűjteménynek a 

kialakítása és létrehozása, valamint az épület fizikai megjelenése, amikor a felhasználó a saját 

tapasztalatain keresztül szembesül az épület zöld jellemzőivel. 

Valamelyest passzív változatnak tekinthető a könyvtári személyzet elkötelezettsége is a 

fenntarthatóság irányába, ha ez nem egy közvetlen meggyőzés formájában mutatkozik meg. 

Elsősorban az olyan példamutató magatartásra kell gondolnunk, amikor a felhasználó azzal 

szembesül, hogy a könyvtár, valamint annak teljes személyzete vagy egy csoportja 

elkötelezett a fenntarthatóság irányába. Ezt jelzik – a zöld gyűjteményen kívül – a szelektív 

hulladékgyűjtő tartályok kihelyezése, a könyvtárban elhelyezett, a levegő minőségének 

javítását szolgáló zöld növények vagy – valamelyest már az aktivitás irányába mozdulva – az 

épület környezetében a kerékpártárolók kialakítása, amelyek a kerékpáros közlekedésre 

ösztönözik az arra fogékony felhasználókat. 

 

 

Fenntarthatósági gyűjtemény 

A zöld könyvtár fogalmának egyik nélkülözhetetlen eleme az olyan könyvtári 

gyűjtemény vagy részleg létrehozása és kialakítása, ahol elsőrendűen a fenntarthatóságot és 

zöld tartalmakat, illetve ezzel rokon fogalmakat, valamint a környezettudatosságot és 

környezetvédelmet, a humánökológiai szempontokat hangsúlyozó művek összegyűjtésére 

kerül sor. A zöld könyvtár a maga komplexitásában nem képzelhető el zöld állományú 

gyűjtemény nélkül, viszont létezhetnek zöld állományú gyűjtemények és könyvtárak zöld 

jellegű és épületminősítési fokozattal ellátott könyvtári épület nélkül is.  

Az információk minőségi átalakulásának köszönhetően a zöld gyűjteményeknek lehet egy 

másik vetülete is, mely már nem a valós fizikai dokumentumokhoz kötődik, hanem a virtuális 

terekben formálódik. Könyvtári honlapokon, intézményi felületeken is létre lehet hozni zöld 

gyűjteményeket és tartalmakat, valamint szerepeltetni lehet digitalizált dokumentumokat. 

Emellett olyan linkek összegyűjtésére is sor kerülhet, amelyek további forrásokhoz vezetik el 

a felhasználót.  

Zöld állományú könyvtáraknak azok az intézmények tekinthetők, amelyekben 

elsősorban a kulturális, társadalmi, gazdasági vonatkozású fenntarthatósági, ökológiai és 

környezetvédelmi irodalmat, valamint a humánökológiával, a környezeti neveléssel 
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kapcsolatos (szak)irodalmat gyűjtik. Emellett fellelhetőek azok a művek, amelyek az 

alternatív energiahasznosítási és építési eljárások témájában, valamint a környezeti neveléssel, 

illetve a bio- és hulladékgazdálkodással, az egészséges életmóddal kapcsolatban íródtak vagy 

a környezetbarát technológia válogatott dokumentumai.
25

 Sőt, ide tartozik minden olyan 

zoológiai, botanikai és földrajzi tárgyú kiadvány is, amely ugyancsak érinti a 

természetvédelmet.
26

 

 

 

A szemléletformálás preaktív lehetőségei 

Az aktivitás terén különböző fokozatokat lehet megkülönböztetni. Az a passzív elemek 

közé sorolható, amikor a felhasználó csupán csak szembesül a könyvtár zöld jellemzőivel, az 

viszont, amikor a könyvtár hagyományos nyomtatott formában vagy online környezetben 

megjelenő kiadványokon és brosúrákon vagy más megoldásokon keresztül mutatja be azokat 

az építészeti fejlesztéseket, amelyek az intézmény zöld jellegének a kialakítását célozták, már 

egy következő fokozatot jelöl és a közvetlen cselekvésorientációt megelőző preaktív 

szemléletformáláshoz sorolható.  

Ennek a formának a lényege a zöld intézkedések bemutatása anélkül, hogy az valamilyen 

aktív cselekvés vagy program, könyvtári rendezvény köré szerveződne. Ugyanakkor mégis 

sokkal többet jelent annál, mint amikor a felhasználó személyes, tapasztalati szintjére utaljuk 

a felismerés lehetőségét. De nemcsak az előbb említett építészeti megoldások tartoznak bele 

ebbe a csoportba, hanem az intézmény működése és szolgáltatása során alkalmazott 

zöld/fenntarthatósági technológiák és intézkedések bemutatása is éppúgy, mint az intézmény 

fenntarthatósági stratégiai tervének a közlése, amelyben megfogalmazzák a könyvtár zöld 

célkitűzéseit. Egy ilyen stratégiai tervnek a közzététele kiválóan képes illusztrálni, hogy az 

intézmény és annak személyzete folyamatosan elkötelezett az emberi környezet és 

közösségek iránt, alapvető értékként kezelve napjaink fenntarthatósági intézkedéseit. 

 

 

A szemléletformálás aktív változatai 

 A szemléletformálás aktív formának nevezhető változata, amikor maga az intézmény 

és annak személyzete, maguk a könyvtárosok is aktívan bekapcsolódnak az oktatói és nevelői 

tevékenységbe. Számos változata és műfaja lehet ennek, a közvetlen tájékoztatástól és 

információnyújtástól kezdve a különböző akciókhoz és programokhoz kötődő magatartás- és 

szemléletformáló cselekvésig bezárólag. Jellemzője a felhasználóval való direkt, közvetlen 

kapcsolat, amely a különböző médiumoknak köszönhetően ma már számos formában 

megnyilvánulhat és sokféle tematikára tagolódhat. Működhet blog vagy online kurzus 

formájában, kapcsolódhat filmvetítésekhez, workshopokhoz vagy a személyesebb, 

közvetlenebb kapcsolatot jelentő kerekasztal-beszélgetésekhez, illetve a könyvtár által 

szervezett vagy a részvételével zajló közösségi programokhoz és mozgalmakhoz. Annak 

ellenére, hogy ennek az aktív formának – mint ahogy magának a fenntarthatóságnak és zöld 

szemléletnek – a tartalmai jórészt egymásba fonódóak és egymást feltételezőek, mégis 

megkülönböztethetünk bennük olyan működési területeket, amelyek valamilyen tematika 

vagy megjelenési és aktivitási forma köré szerveződnek. Ilyen terület lehet a gyakorlati 

                                                           
25

 PEGÁN Anita: Fenntarthatóság és könyvtár. = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 22. évf. (2013) 6. sz. 28. p. 
26

 Zöld állományú könyvtárak. = Pegán Anita honlapja. URL: http://booksandsoul.wordpress.com/zold-

konyvtarak/zold-allomanyu-konyvtarak/ (2016. 02. 25.) 

http://booksandsoul.wordpress.com/zold-konyvtarak/zold-allomanyu-konyvtarak/
http://booksandsoul.wordpress.com/zold-konyvtarak/zold-allomanyu-konyvtarak/
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oktatás és nevelés, az egyénekhez vagy kisebb-nagyobb közösségekhez kapcsolódó 

rendezvényszervezés, a környezetvédelem és egészségügy, a média által történő vagy az 

épített környezethez kapcsolódó cselekvésorientáló – a szó pozitív értelmében történő – 

befolyásolás.  

 

 

Zöld könyvtár csoportok 

 A zöld könyvtár – mint korábban jeleztük – többet jelent, mint egy zöld 

épületminősítési rendszer elvei szerint felépült vagy újjáépített épület, illetve nem ér véget 

magának az épületnek a létrejöttével. Az épületen túlmutató működés és szolgáltatás egyben 

azt is jelzi, hogy a könyvtár, mint intézmény, folyamatosan elkötelezett a 

zöld/fenntarthatósági értékek iránt, és kész támogatni a környezetünk megőrzését szolgáló 

emberi, közösségi és egyéni törekvéseket egyaránt. Ahhoz, hogy ez az intézményen belül is 

jól működjön, és szervezett formát öltsön, szükség van különböző nagyságrendű koordinátor 

egységekre. Ezek a könyvtáron belül az intézmény munkatársaiból megalakuló ún. zöld 

csoportok (Green Team), akik az intézményben meglévő egyes fenntarthatósági/zöld 

intézkedések kialakítását, megvizsgálását, végrehajtását és nyomon követését végzik. 

Szerepet játszanak a fenntarthatósági programok támogatásában, az épület zöld jellemzőinek, 

elsősorban a hulladékkezeléssel és energiatakarékossággal kapcsolatos szempontoknak a 

kifejlesztésében és megvalósításában, valamint azokban a projektekben, amelyek a 

könyvtárhasználókat a fenntarthatósággal és a fenntarthatósági gyakorlatokkal ismertetik meg. 

Többek között programokat szerveznek, részt vesznek az újrahasznosítási és fenntarthatósági 

kérdésekkel foglalkozó figyelemfelkeltő kampányok megszervezésében és lebonyolításában, 

valamint együttműködnek más, vagy az intézményen belül vagy kívül eső fenntarthatósági 

szervezetekkel. 

Örvendetes jelenség, hogy zöld könyvtári munkacsoporttal nemcsak külföldön, de már 

hazánkban is találkozhatunk. Magyarországon alighanem elsőként és máig egyedülállóként az 

ELTE-n belül a széttagolt kari és intézeti könyvtárak humánökológiai szempontú összefogását 

az Egyetemi Könyvtár vezetésével működő K-21 könyvtári minőségfejlesztés keretében 2010 

decemberében megalakuló Zöld könyvtár munkacsoport vállalta fel. Céljai közt szerepel 

többek között az egyetem könyvtári hálózatában, valamint az ahhoz kapcsolódó irodai 

környezetben az ökológiai szempontok érvényesítése a fenntarthatóság és 

környezettudatosság jegyében.  
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