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 Környezettudatosság alakítása/erősítése :

Hagyományos és nem hagyományos könyvtári 
eszközökkel – Közösségfejlesztés – Regionalitás 

(a lakóhely természeti és épített értékei)

 A József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 
Tatabánya ökológiai szemléletű tevékenységeiről 



A globális kihívások
Természet – Egyensúlya felborul, időjárásminták megváltoznak ez kihat 

a társadalomra, gazdaságra, egészségre élhető környezetre: víz, levegő, 
föld szennyezés, élelem és vízhiány,klímamigráció

Gazdaság – Tőkemohóság, Fogyasztásra ösztönzés

Társadalom – Atomizálódás – Távirányítós életmód, Szociális olló: 
elszegényedés, Túlélő üzemmód, Feszültségek a csoportok, régiók 
között

Kultúra- Elit és fogyasztói kultúra, nagytömegek kulturálatlanná válása

Oktatás-Nevelés - alárendelve a gazdaságnak, értékválság, nem az életre 
hanem a megélhetésre nevelés

Média – Információkáosz – Globális hatalom – Hiteles tájékoztatás, 
tájékozódás

Új paradigma szükséges – holisztikus megközelítés, helyi példák, 
alulról építkezve, Kulturális wellness, Green Partnership



Civilizációs korszakváltás határa
 Antropocén korszak, Digitális korszak

 E-társadalom globális rendszerváltás

 Kozmikus (ciklusváltás) tavasz (29.000 éves ciklus)

 Exponenciális információrobbanás, időfelgyorsulás

 Új merőben más generációk (x,y,z,) indigó, kristály

 Gyökeres  változások: Új paradigma, fejlődési irány

 Új kihívások: fenntarthatóság, klímaváltozás

 Gazdaság-társadalom-természet-életmód összhangjának 
felborulása

 Túlfogyasztás: augusztus 8. Többi a jövőből fogy el



Lehetséges Kulturális válaszok – Könyvtárak szerepe

Könyvtárak összefogása a társadalomért
Hagyományos és nem hagyományos eszközökkel:

Információszolgáltatás: öko-tékák, szaktanácsadás, hiteles tájékoztatás

adatbázisépítés: cikktár, bibliográfia

iskolán túli oktatás-nevelés segítése: ismereterjesztő előadások,táborok, 
túrák

közösségfejlesztés: foglalkozások, klubok, olvasókörök

lokálpatriotizmus erősítése: helyismereti előadások, vetélkedők

kapcsolatrendszer kialakítása a helyi gazdaság szereplőivel, társadalmi 
csoportokkal win-win alapon /szolgáltatásokat szolgáltatásért, 

jelenlét: Megjelenés rendezvényeken, konferenciákon

Írások, cikkek, kiadványok, riportok, prezentációk helyi, regionális, 
nemzeti, nemzetközi szinteken



Az ökológiai gondolkodás, a környezettudatosság terjesztése, erre való szemléletformáló 

nevelés, programok szervezése, a környezeti információk kiemelt gyűjtése és ezekből való 
szolgáltatás.

 Változó időben – változnak a könyvtárak feladatrendszerei is

 2010-ben a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár új 
vezetése a közösségi közművelődési könyvtárak közül elsőként vette 
küldetésnyilatkozatába kiemelt feladatként ezt a szolgáltatását és ez 
év nyarától folyamatosan kezdte kialakítani az ökológiai sokirányú 
tájékoztató részlegét, információs szolgáltatórendszerét, amely jelenleg 
már nem korlátozódik az anyakönyvtárra, hanem már a fiókjaira, sőt a 
tőle szolgáltatást rendelő kistérségek kisebb könyvtáraira is. Így mára 
már egy komplex ökológiai  könyvtári szolgáltatásról beszélünk.





Tartalom
 Komplex ökológia  könyvtári szolgáltatásaink  elemei

 Ökotevékenységünk részterületeiről röviden: 

 (hagyományos és nem hagyományos könyvtári tevékenységek)

 1. Ökosarok-ökotéka

 2. Öko-hírlevél /Öko-hírek (on-line)

 3.  Öko-cikktár (on-line) 

 4. Öko-esték előadássorozat

 5. Ökotáborok

 6. Zöld olvasóterem/Ökoterasz

 7. -8. Zöld polcrendszer a könyvtárunk részlegeiben  és kialakítása a Kistérségi 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerünk (KSZR) segítségével 

 9. Részvétel a városi és országos öko-nagyrendezvényeken, konferenciákon

 10.  Saját, könyvtári Öko-pályázatok

 11. Gyermekrészlegünk környezettudatosító munkájáról: A gyermekkönyvtár   
ökotevékenységei

 12. Ökokapcsolatok

 13. Könyvtármozi ökofilmek bemutatása, beszélgetések



Öko-téka – A Fenntartható jövőért rovatunk

 A könyvtárunk honlapján  A Fenntartható jövőért
menüben megtalálható könyvtárunk összes 
ökoszolgáltatása. A havi rendszerességgel megjelenő 
öko-hírlevelek, az öko-cikktár válogatott bibliográfia, 
az ökofüzet, fotógalériák, cikkek a könyvtár 
ökotevékenységeiről és könyvbemutatóiról, írások, 
rendezvények, ajánlók, az MTI Környezetvédelmi 
Hírlevele.

 http://bit.ly/okojamk



A tatabányai Ökokönyvtár
Az ökológiai gondolkodás erősítése Tatabánya város lakóközösségében

könyvtári eszközökkel
című kiadványunkban foglaljuk össze könyvtári ökotevékenységünket, amely 2016-tól már 

angol nyelven is olvasható a honlapunkon keresztül.

ENGLISH translation: http://bit.ly/okojamk



1.
Ökosarok-ökotéka (2010- )

 A szabadpolcos térben kiemelt állományrész a 
tágabban értelmezett ökológia témaköreiből. Mintegy 
7000 kötet könyv és 30 folyóirat a jelenlegi kínálat. 
Ebből mintegy 1500 a kötet a szabadpolcon is 
megtalálható. Könyvválasztékunk nem csak a 
kimondottan természettudományos munkákat 
tartalmazza, hanem a más tudományterületek 
ökológiát érintő, keresztező alkotásait is. Külön kis 
olvasótér lett kialakítva a könyvtáron belül.



Öko-téka-Ökosarok



2. 

Öko-hírlevél /Öko-hírek (on-line) 
(2011 - )

 Témakörök – Tematika
Fenntartható fejlődés – Környezettudatosság – Környezetvédelem –

Humán ökológia - Együttéléstan – Alternatív és megújuló 
energiák – Planetáris és kozmikus tudatosság 

Ökolinkek, a világ, hazánk, lakóhelyünk környezeti állapotáról, 
természeti értékeinkről, környezetvédelmi megoldásokról

Megújuló energiák használatáról a technikai újdonságok, találmányok a 
fenntarthatóság érdekében

Cikkek, tudósítások, saját és külső riportok öko-rendezvényeinkről

Könyv és video ajánlók, folyóirat ajánlók



2011-től az ökológia témaköréből havi alkalommal 
jelenik meg összeállítás időszerű és érdekes cikkekkel, 
írásokkal, ajánlókkal, programjaink népszerűsítésével 
hírlevél formában. Mára már kinőttük a hírlevél formát 
és egyre inkább egy havonta megjelenő on-line 
hírösszefoglalóra-ajánlóra kezdünk hasonlítani.  
Hírleveleink több száz címre tudjuk kiküldeni e-mailen 
keresztül is. 2011 óta, mintegy 1000 az interneten 
elérhető cikket, tanulmányt ajánlottunk fel és mintegy 
80 saját és külső rendezvényről tudósítottunk.

2. Globális kihívások



Ökö-Hírlevél Öko Hírek
 Kép az ökohírlevélről



3.
Öko-cikktár-ajánló bibliográfia (on-line)

(2015 - )

 2015 februárjától, új elemként jelentkezik az Öko-
cikktár, amely a könyvtárban előfizetett napilapok és 
folyóiratok környezettudatos írásaiból válogat.  Ez 
tulajdonképpen egy annotált (rövid tartalmi 
összefoglalót, kivonatot tartalmazó ajánló-
bibliográfia). A 2015-ös cikkajánlóhoz tárgymutató is 
készült, hogy segítse azokat, akik egyes ökológiai 
témákban el szeretnének mélyülni. 2015-ben 250, míg 
2017 nyaráig több mint 500 cikket dolgoztunk és 
tártunk fel.



3.
Öko-cikktár-ajánló bibliográfia (on-line)



4.  Öko-esték előadássorozat
(2010 - )

 Az Öko-esték rendezvénysorozat 2010 októberétől 
folyamatosan, havonta, megrendezett előadássorozat a 
fenntarthatóság, a megújuló energiák, a 
környezetvédelem, a környezetnevelés, az 
együttéléstan, a környezettudatosság szemléletének 
erősítése érdekében. 2017 elején a 70. előadást 
tartottuk meg. Az Öko-esték célja, hogy hazai és helyi 
szakértők tolmácsolásával felhívjuk a vonzáskörzetben 
élők figyelmét a környezet- és természettudatosságra, 
a fenntartható fejlődés lehetőségeire.



2013. Tanpai Rinpocse, a Dalai láma utazó békekövete



Dr. Kocsis László 5 részes egészségmenedzsment előadása, 2014.



Pölt Jánosné gyógynövényes könyvének bemutatója, 2016.



Meditáció, hangtálakkal  : Kari Kazi: 2015.



Csillagászati előadás: Moczik Csaba, 2015.



Via Margaritarum Egyesület, 2014.



Sport és fenntarthatóság: Gyüszi Dávid sportmenedzser 2013.



Háztartászöldítés örömmel : Tudatos Vásárlók Egyesülete, Gulyás Emese, 2013.



Egely György kutató-mérnök, ingyen energia készüléke 2012.



Dr. Papp Lajos szívsebész−professzor: Szívvel−lélekkel, 2012.



Bencsik János országgyűlési képviselő: 2013-as adventi előadása: 
„A tulajdonos az Isten, mi csak béreljük a földet



Erdős László − Zöld hősök könyvbemutató, 2016. 03. 07.



5.
Ökotáborok (2013 - )

 2013-ban Agostyán–Ágostonligeten, 2014,2015,2017-ben pedig 
Komárom–Koppánymonostoron táboroztatta pályázati forrásokból  a 
könyvtár a tatabányai általános iskolás tanulókat. 2016-ban Bajnán az 
Alkotóházban is sikeres tábort tartottunk. Gyermekkönyvtárunk 
környezetismereti táborai is már évek óta népszerűek. Ökotáboraink
megvalósítását jelentős részben a Nemzeti Kulturális Alap 
pályázatainak elnyerésével tudtuk megvalósítani. Táboraink nem 
titkolt célja egy a helyi fiatalokból álló környezetbarát, környezetvédő 
csapat szervezése. A táborok visszatérő témái: a lakóhely, régió, ország 
és az adott hely természetei értékeinek bemutatása, a megújuló 
energiák felfedezése a négy elemen keresztül, gyógynövényeink és a 
tudatos vásárlás, fogyasztás.



Koppánymonostor, 2014. A gyermekek gyógynövény boltja. 



Koppánymonostor, 2015. A könyvtárunk ökotevékenységének
bemutatása.



Bajna, 2016. A táborozók öko-strandot építettek a 
kánikulában.



Koppánymonostor, 2014. Hulladékból játékok készítése.



Bajna, Alkotóház 2016. Közösségfejlesztés – Közös 
felelősségvállalás



Bajna, Őrhegy 2016. Öko-film forgatás a természet 
hulladékmentesítéséről.



6. 
Zöld olvasóterem/Ökoterasz

(2012 - )

 2012-től várja az olvasókat a könyvtár hátsó kertjében 
kialakított „zöld olvasóterem”. A Béke parkra néző 
teraszon kellemes, csendes környezet várja a 
látogatókat minden év májusától szeptemberig. A jó 
időt kihasználva nyaranta számos foglalkozást is itt 
tudunk tartani.  A természetes környezetben évente 
több száz olvasónk veszi igénybe. 



Terasznyitó, 2012. június 15.



Életkép az öko-teraszról



7. 
Zöld polcrendszer a könyvtárunk részlegeiben

(2016 - )

 2016. első félévének végén elkezdtük kialakítani a 
fiókkönyvtárakban  (Bánhida, Újváros, Felsőgalla, 
Kertváros, Óváros-Népház) egy úgynevezett zöld 
polcrendszert, amely tulajdonképpen egy kiemelés az 
adott fiókok állományából és a tágabban értelmezett 
ökológiai tárgykörből vett könyveket tartalmazza. A 
jövőben az újabb könyvkínálat rendeléseiből is ide 
kerülnek majd a természettel, környezetünkkel, 
fenntarthatósággal  kapcsolatos kiadványok.



8. Zöld polcrendszer kialakítása a Kistérségi Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszerünk (KSZR) segítségével  (2016-)

 Megyénk 59 olyan településének könyvtárát, akik a megyei 
könyvtártól rendelték meg az alapvető dokumentum 
beszerzési-, feltárási-, logisztikai és könyvtári környezet 
kialakításának szolgáltatásait, arra ösztönöztük, hogy saját 
fiókkönyvtárainkhoz hasonlóan, de egy közel egységes 
állományú, új beszerzésű zöld polc rendszert alakítsunk ki, 
amellyel erősíthetjük az adott települések 
környezettudatosságát könyvtári eszközökkel. Ebben 2016 
nyaráig 15 településnél tettük meg az első lépéseket és az 
ősz folyamán a többi településnél is „bezöldülünk”.



Zöldpolc Naszályon



9. Részvétel a városunk öko-nagyrendezvényein
(2014 - )

 Könyvtárunk már évek óta kitelepül városunk öko-
nagyrendezvényeire, ahol sokszínűen, játékos 
formában bemutatja saját könyvtári szolgáltatásait és 
emellett a környezettudatosító tevékenységét 
különböző formákban, így többek között a Nyitott 
Kapuk és a Környezetvédelmi Világnap rendezvényein 
is jelen vagyunk.



Nyitott kapuk a Vértes Agorájában − 2015.04. 21−22.



Nyitott kapuk a Vértes Agorájában − 2015.04. 21−22.



Környezetvédelmi Világnap, 2016.



10. 
Könyvtári Öko-pályázatok

(2016 - )

 On-line környezetismereti-környezetvédelmi pályázat 
2016 októberében, a helyi tatabányai és a kistérségek 
iskoláinak írtuk ki. A vetélkedő kérdéseit a hírlevelünk, 
az öko-füzetünk, sajtóbibliográfiánk, katalógusunk 
használata és a honlapunk alapján tettük fel, valamint 
fotópályázatot hirdettünk, Tatabánya és közvetlen 
környéke környezetvédelmének témájában, TÉT - Tégy 
Érte Többet! címmel, és ezzel az iskolás korosztályt 
céloztuk meg. 





11.
Gyermekrészlegünk környezettudatosító munkájáról 

 A gyermekkönyvtár is nagy hangsúlyt fektet a 
környezetvédelemi-, ökológiai nevelés széles körben való 
terjesztésére, mind rendezvényeit, mind működését 
tekintve. Az elmúlt 5 év eseményei közül a 
legfontosabbakat említve: óvodás, kisiskolás korosztály, és 
sajátos nevelési igényű fiatalok számára tartott játékos 
interaktív foglalkozások, témanapok, táborok, pályázatok, 
öko-hét megszervezése. Az évi több mint 200 
foglalkozásuk legtöbbjében központi téma a 
környezettudatosság, környezetvédelem. A nagysikerű 
Mentsük meg Glóbit! cimű gyermek ökö-hét
rendezvényükről a Magyar Televízió is tudósított.



Kimegy a könyvtár a természetben



Környezeti nevelési tábor a gyermekrészlegünkben − 2015.



Ökomesejáték a gyermekrészlegben



Fűfej ha egyszer kinő



Mentsük meg Glóbit! Ökotársasjáték



Környezetvédelmi játék



12. 
Ökokapcsolatok

 A megyei könyvtár állandó meghívott a Klímabarát 
Települések Szövetsége, valamint a Magyar 
Tudományos Akadémia és a Magyar Szociológiai 
Társaság Holisztikus Ökológiai Szakosztálya öko-
konferenciáin, rendezvényein. 



Pásztor János az ENSZ-főtitkár klímaügyi tanácsadója 
összegezi a Párizsi Klímacsúcs történéseit 

2016. március 10. MTA Könyvtár és Információs Központ



2015 tavaszán az Érsekújvári Anton Bernolák családi-városi könyvtár 
meghívására és képviseletében, előbb Érsekújváron egy baráti találkozó 
keretében, majd nyár elején, Zsolnán és Rajecfürdőn kétnapos nemzetközi 
könyvtáros konferencián vehettünk részt, ahol bemutathattuk könyvtárunk öko-
tevékenységét.



2015. 06. 16-17. - IX. Közösségi könyvtár konferencia -
Zsolna, Rajecfürdő (sk)



Az Öko-téka bemutatója:
Kulturális követségben: Nyitra megyei és Érsekújvári 

könyvtárosok látogatása 2016. szeptember 14.



Sajtó  az ökotevékenységünkről:

2016. május 11. MTV 1 élő adás a könyvtárunk öko-tevékenységének bemutatásáról.
2016. május 22. MTV1 élő adás az Ökogyereknapról.



13. KönyvtárMozi ökofilmekkel
 A magyar filmkultúra alapvető értékei

az ország több mint 400 kistelepülési könyvtárában. 2017-től 14 
településen öko-filmek is emutatásra kerülnek.

 Dr. Danka Krisztina :A természet IQ-ja

 Török Zoltán: Vad Magyarország - A vizek birodalma

 http://konyvtarmozi.hu



KönyvtárMozi Dunaalmáson 2017. május



A fenntartható jövő 
alapkövetelménye

 Beruházni az oktatásba, kultúrába így a tudástárakba, 
könyvtárakba is. A környezettudatosítás helyi szinten, 
helyi megoldásokkal, helyi példákkal a 
leghatékonyabb. A kihívásokra a holisztikus 
megközelítések adhatják a legjobb válaszokat, amely a 
társadalom minden rétege, minden rétegét képes 
megszólítani.

4. yeS LOVE KIA / Kreatív partnerség



Elviselhető, Igazságos, Életképes, Fenntartható



Köszönöm a figyelmet!



És köszönjük amit gyönyörű 
világunkért tesztek!!!


