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A XXI. század kihívásai

• Számítógépes technológia
– elektronikus/digitális könyvtár, könyvtár 2.0

• virtuális térben való megjelenés
• adatbázis építés (katalógus -> repozitórium)

• Fenntarthatóság
– zöld könyvtár

• környezeti terhelés (ökológiai lábnyom) csökkentése

• Könyvtár színeváltozásai

– Információs hely információközvetítés
– Kommunikációs hely
– Közösségi hely
– Tanácsadó hely személyiségépítő funkció

– Fenntartható/környezettudatos hely környezeti nevelés/érzékenyítés 

közösségépítő szerep

felhasználók dolgozók



Zöld könyvtár eredete
• Fenntarthatóság

megjelenése:
– 1713: Hans Carl von CARLOWITZ:

• Sylvicultura Oeconomica

– 1981: Lester R. BROWN: 
• Building Sustainable Society

– 1987: Közös jövőnk (Our Common Future)
• „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen 

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

• Modern környezetvédelmi gondolkodás és mozgalom
megjelenése:
– 1962: :Rachel Louise CARSON: 

• Silent Spring

1972, Stockholm:  Környezeti dimenzió

1992, Rio de Janeiro: Környezeti + gazdasági dimenzió

2002,  Johannesburg: Környezeti + gazdasági + szociális dimenzió



• 1970-es évek: 
– Armstrong, H.: The Role of the Library in 

Environmental Education. (1971)

• 2000-es évek:
– Lynn Boyden -James Weiner: Sustainable libraries: 

teaching environmental responsibility to 
communities.  (2000) (The Bottom Line, Vol. 13 
Issue: 2, p. 74-83.) 

– zöld könyvtáros (green librarian)
– zöld könyvtártudomány (green librarianship)
– zöld akadémiai szektor (green academic sector)
– zöld könyvtári testületek (greening college libraries)
– zöld könyvtárak (greening libraries)
– zöld blogok (green blogs)
– zölddé válás (go green) 
– zöld mozgalom (green library movement)
– magkönyvtár (seed library)

A zöld szemlélet és a könyvtárak



A zöld szemlélet és a könyvtárak
• 2010-es évek:

– a téma megjelenése a különböző könyvtári 
egyesületekben/fórumokon és dokumentumokban
• ALA (American Library Association) Egyesült Államok
• SLA (Special Libraries Association) Egyesült Államok

• ALIA Sustainable Libraries (Australian Library and Information
Association. Sustainable Libraries Group) Ausztrália

• LIBER Architecture Group

• Napjaink:

– Számos zöld könyvtári kezdeményezés
• konferenciák, prezentációk, workshopok
• kiadványok megjelenése
• felmérések
• könyvtárak zölddé válása

– Zöld könyvtári mozgalom 
• Egyesült Államok
• Ausztrália



Az IFLA és a zöld könyvtári mozgalom
IFLA szakosított szervei: 

Könyvtárépületek és berendezések szekciója
(Library Buildings and Equipment Section)

Környezeti Fenntarthatóság és Könyvtárak Speciális Érdekeltségű 
Csoportja
(Special Interest Group, Environmental Sustainability and Libraries, ENSULIB)

• „Az emberiségnek az éghajlatváltozásban betöltött szerepe, valamint a 
fenntartható fejlődés fogalma a társadalom, és ennek következtében a 
könyvtárak központi kérdései közé tartózik.”

2010: Göteborg: 
– Open access to knowledge – promoting sustainable progress c. 

konferencia
• a konferencia hivatalos meghívója: „A könyvtárak alapvető elemek a 

társadalom és a globális világ fenntartható fejlődésének 
előmozdításában.”

2013: Szingapúr:
– My Tree House

2014: Lyon:
– Lyon Declaration on Access to Information and Development

2016: Columbus:
– Zöld könyvtár díj



Zöld könyvtár díj
• Létrehozója:

– IFLA  Special Interest Group, Environmental Sustainability and Libraries (ENSULIB)
– De Gruyter kiadó

• 1. helyezett: 500 euró

• Díj odaítélése: 
– ENSULIB bizottsága

• 15 könyvtáros (különböző országok és kontinensek)

• Célja:
– A legjobb zöld könyvtár megjutalmazása, amely egyben a könyvtár környezeti 

elkötelezettségét is kommunikálja

– Felhívják a figyelmet a könyvtárak társadalmi felelősségére és a környezeti oktatásban 
való vezető szerepére, illetve, hogy  ösztönözzék minderre a könyvtárakat

– A zöld könyvtári mozgalom támogatása világszerte a következő területeken: 
• Környezeti fenntarthatóság épületei
• Környezeti fenntarthatóság információforrásai és programok
• Az (erő)források és az energia megőrzése

– A zöld könyvtári kezdeményezések helyi és világviszonylatban történő fejlődésének 
elősegítése

– Ösztönözze a könyvtárakat, hogy a tevékenységüket a nemzetközi fórumokon prezentálják 



Zöld könyvtár díj - 2016

• 1. helyezett: 
– El Pequeño Sol ecological library (The Little Sun 

Ecological Library), Germinalia A.C., San Cristobal 
de las Casas, Chiapas, Mexico,

• egy olyan projekt volt, ahol a fenntarthatóság állt a 
projekt középpontjában az elejétől, az ötlet 
megszületésétől kezdve egészen az új könyvtár 
létrejöttéig

• 2. helyezett: 
– City of Cockburn, Australia

• mely úgy jellemezhető, mint „kiváló zöld épület 
fenntartható projekttel”

• 3. helyezett: 
– La Tierra para quien la siembra (The Land is for

those who sow), Columbia 

• amely úgy értékelhető, mint egy „jó közösségi 
munka a fenntarthatóság érdekében”



DELFIN DÍJ
Díj egy Elkötelezett, Fenntartható, Innovatív Nemzedékért

• Létrehozója: Magyar Telekom
– 2008-: saját beszállítói között
– 2013-: minden Magyarországon tevékenykedő vállalkozás és 

szervezet

• A pályázat célja:
– a fenntartható fejlődés gondolatának népszerűsítése
– fenntartható fejlődésért tett aktivitások elismerése

– azon vállalkozások díjazása, amelyek
• a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettsége kimagasló 
• a tevékenységükhöz viszonyított fenntarthatósági teljesítménye 

példamutató

• Pályázati feltételek:
– A szervezet kiemelkedő tevékenységének részletes bemutatása:

• 1. kategória: Megvalósult innováció a fenntarthatóság érdekében 
(társadalmi és környezeti hatások pozitív irányú megváltoztatása)

• 2. kategória: Esélyegyenlőség támogatása, diszkrimináció-mentesség 
segítése vállalaton belül és kívül

• 3. kategória: Klímavédelemmel kapcsolatos beruházás és fejlesztés

• 4. kategória: Fenntarthatósági tudatformálás, oktatás

DELFIN díj

Együtt a Környezettudatos Szemléletért
2017-ben:  4. kategória Bővebb információ: fenntarthatosag@telekom.hu

http://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/palyazatok/delfin_dij_2017


Zöld díj (The Green Prize for sustainable
literature) (2007-) • Célja:

– Fenntarthatósággal foglalkozó (szak)irodalom támogatása
– Ösztönözze és elismerje a szerzők, illusztrátorok, kiadók munkáját

• Pályázók:
– Kiadók
– Szerzők

• Pályázati feltételek:
– A könyv, dokumentum címét az Egyesült Államokban kell közzétenni 

az előző naptári évben
– A címeknek tükrözniük kell az alapvető fenntarthatósági kritériumokat

• Jövőre és hosszú távra orientált
• Az ökológia és az erőforrások korlátainak ismerete
• Regionális és globális hatókörű
• Annak tudata, hogy minden összekapcsolódik
• Foglalkozzon különböző és kiegyensúlyozott közösségek létrehozásával
• Társadalmi jólét és egyenlőség
• A nyilvánosság bevonásának támogatása a közösségi döntésekbe
• Környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi egyenlőség eszméjének 

előmozdítása
• Fenntartható gyakorlatok felhasználása

• Könyvek elbírálása:
– A téma hatásos bemutatása: szöveg, illusztráció, dizájn egyedülálló 

integrációja
– Kiemelkedő irodalmi minőség 
– A tudományos munka eredetisége: a téma megközelítésének, illetve a 

formátum egyedisége
– A gyerekek számára hasznos és az oktatásban használható

• Bíráló bizottság:
– Könyvtárosok, tanárok, helyi fenntarthatósági szakemberek

(Santa Monica Public Library)



Magyarországi helyzetkép - 2017
• Intézmények:

– Országos Környezetvédelmi és Vízügyi Szakkönyvtár (1886-1988-2012)
– A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára (1985-2015)

• Felsőoktatási Könyvtárak
– Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
– Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtár
– ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSz)

• Megyei Könyvtárak
– József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya

• Városi Könyvtárak
– Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény

• Konferenciák, előadások:
– Zöld szakmai nap az MMgMK Mezőgazdasági Könyvtárában (2016. október 

4.)

– Magyar Könyvtárosok Egyesülete: Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az 
IFLA trendek és a Lyoni deklaráció tükrében (2016. november 9.  és november 
22.  - OSZK)

– Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlése – Mezőgazdasági 
szekció (2017. július 6.)

– Zöld utat a jövőnek – Hagyományok és kihívások VI. - Könyvtárszakmai 
nap az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban (2017. augusztus 31.)



A zöld könyvtár fogalma

• ODLIS - Online Dictionary for Library and Information Science

• green library sustainable library

• minimalizálja a természeti környezetre gyakorolt negatív hatást

• maximalizálja a beltéri környezet minőségét
– a helyszín gondos kiválasztásával
– a természetes építőanyagok és a biológiailag lebomló termékek felhasználásával
– az erőforrások (víz, energia, papír) védelmével
– a felelős hulladékgazdálkodással (pl. újrahasznosítás) 

• figyelmet fordít 
– a kapcsolódó szolgáltatásokra
– a működésre
– az eseményekre és programokra
– a (szak)irodalomra és projektekre 

• Új építésű, felújított könyvtár

• cél: Zöld épületminősítési tanúsítvány elérése

Bemutassa a könyvtáraknak a fenntartható fejlődésben megmutatkozó társadalmi szerepét és felelősségét



A zöld könyvtár fogalma• 2010: Göteborg (Svédország)
– Zöld épület

• Mitől válik egy könyvtár zölddé?

• 2011: San Juan (Puerto Rico)
– Zöld működés és szolgáltatás
– Környezeti tudatosság növekedése

• 2012: Helsinki (Finnország)
– Zöld épület és zöld működés

• Források védelme/működési feltételekre való odafigyelés
– Fűtés
– Papírhasználat csökkentése
– Újrahasznosítás
– Energiaforrások védelme
– Környezeti menedzsment és politika

• 2014: Lyon (Franciaország)
– Zöld könyvtári szolgáltatás új iránya közösség építése

• Közösség elköteleződése (Grove Library példája, Ausztrália)
• Információ szolgáltatása és megosztása
• Közösségi/városi kertészet támogatása

• 2013: Sustainability Round Table (SustainRT) - American Library Association

Igazságosabb, egészségesebb és gazdaságilag 
életképes társadalom támogatása

Responsible – felelősségteljes, elkötelezett
Respective – kölcsönös
Reactiv – visszaható (Harri Sahavirta)

Environment

Economy

Equality



A zöld könyvtár fogalma
• egy olyan, különböző tudományos területekkel érintkező 

fogalom és elképzelés, 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

• minőség és minősítés

• több dolgot jelent egyszerre: 
– intézmény
– épület
– hely
– állomány
– szemlélet
– szolgáltatás



A zöld könyvtár fogalma

1) 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) a könyvtár gyűjtőkörén belül rendelkezzen bizonyos százalékú zöld állománnyal
• szerepeljen a hosszú távú tervei között az ökológiai szakirodalom figyelemmel 

kísérése és gyűjtése

3) a működésbe és szolgáltatásba emelje be azokat az elemeket és alkalmazza azokat a 
gyakorlatokat, amelyek a humánökológia és a fenntartható fejlődés célkitűzéseit és 
érvényesülését szolgálják
• Ennek része: Fenntarthatósági Terv készítése

4) az intézmény  – különböző programok szervezésével – hangsúlyos szerepet játsszon a 
zöld, humánökológiai szemléletnek, fenntarthatósági szempontoknak a társadalom 
mindennapi életébe történő átültetésében és elterjedésében
• a könyvtárak kommunikációs és marketing tevékenységgel ismertessék meg a 

külvilággal az egészséges környezetért folytatott erőfeszítése(i)ket

A könyvtár éli és kommunikálja a környezettudatosságot és a fenntartható fejlődést



A zöld könyvtár fogalma
• Épület

– Új, környezettudatos könyvtárépület
– Régi könyvtárépület környezettudatos felújítása
– Régi, de nem könyvtárként funkcionáló épület könyvtárként történő 

újrahasznosítása

• Működés és szolgáltatás
– Környezettudatosság érvényesülése
– Fenntarthatóság érvényesülése

• Szemléletformálás / oktatói tevékenység 
– Passzív
– Preaktív
– Aktív

• Környezettudatos közösség építése



Telek/hely, az épület környezete

• Növényzet és talajtakarás

– Tájkert őshonos növényekkel
• Vízigény csökkentése

– Szükség van-e fűre?
– Sziklák, terméskövek
– Mulcs és egyéb talajtakarók

a kert térképe

https://smpl.org/Sustainability_Landscaping_Map.aspx


Telek/hely, az épület környezete

• Vízfelhasználás

– Esőkertek

– Víztárolók

Santa Monica Public Library

József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény – Komló

https://smpl.org/Sustainability_Water_Management.aspx


Telek/hely, az épület környezete

• Vízfelhasználás

– Esőkertek

– Víztárolók

San Anselmo Public Library Rain Garden

Rosemary Garfoot Public Library

http://raingardens.spawnusa.org/san-anselmo-public-library-rain-garden.html
http://www.rgpl.org/files/documents/LEEDtour.pdf


Telek/hely, az épület környezete

• Vízfelhasználás

– Esőkertek

Esőkert tervezése/létrehozása

http://web.uri.edu/riss/louttit-library-rain-garden/

(2011)

http://web.uri.edu/riss/files/Abridged_ServiceManual.pdf
http://web.uri.edu/riss/louttit-library-rain-garden/


Telek/hely, az épület környezete

• Kertgazdálkodás

– Bemutatókert

– Közösségi kert

– Gyerek kert (Children’s Garden) 



Arlington Közkönyvtár - 2010 

Bikes, Buildings and Broccoli
program



Arlington Közkönyvtár - 2010 

A kert bővülése - 2011



Telek/hely, az épület környezete

• Kertgazdálkodás

– Bemutatókert

– Közösségi kert
Northern Onondaga Közkönyvtár 

– Gyerek kert (Children’s Garden) 



Telek/hely, az épület környezete

• Kertgazdálkodás

– Bemutatókert
– Közösségi kert
– Gyerek kert (Children’s Garden)



Telek/hely, az épület környezete

• Környezettudatos városi 
közlekedés

• Kerékpártárolók

• Kölcsönkerékpárok

South End Library Athens-Limestone Public Library

József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény – Komló

Book-a-Bike Program

Athens County Public Libraries

Melton Library and Learning Hub



Telek/hely, az épület környezete

József Attila Megyei és Városi Könyvtár – Tatabánya, 2012. június 15.

„Zöld olvasóterem”



Zöld könyvtár célja
– Környezeti terhelés csökkentése
– Pozitív kép kialakítása
– A környezettudatosság erősítése
– (környezettudatos, fenntartható) közösség építése

– „Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a 
világban.”

( Mahatma Gandhi )

– „Először mi formáljuk az épületeinket, azután azok 
formálnak minket.”

( Winston Churchill )



Köszönöm a figyelmet!

dubniczky.zsolt@btk.elte.hu


