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Green Library Award 

2018. – A JAMK is elis-

merésben részesült 

Kissné Anda Klára  

Szakmai körökben ismert, hogy az IFLA (Inter-

national Federation of Library Associations and 

Institutions = Könyvtári Egyesületek és Szerve-

zetek Nemzetközi Egyesülése) a könyvtári és 

információs szolgáltatások, valamint a felhaszná-

lók érdekeit képviselve több stratégiai jelentősé-

gű nemzetközi programhoz is csatlakozott (pl. 

ENSZ 2030 Agenda). Feladatát több szekcióban, 

érdekcsoportot működtetve látja el. Ez utóbbiak 

közül egy, a tíz éve alakult ENSULIB 

(Environment, Sustainability and Libraries 

Special Interest Group = Környezetvédelmi, 

Fenntarthatósági és Könyvtárak Különleges Ér-

dekcsoportja) fogalmazta meg a szakma környe-

zetvédelmi ajánlásait, foglalkozik a könyvtárak 

fenntarthatósággal összefüggő fejlesztéseivel, 

szolgáltatásaival, erőforrásaival, a környezetba-

rát gyakorlatok alkalmazásával, és e mellett a 

könyvtárosok és felhasználók környezettudatos 

szemléletének növelésével.  

A megyei könyvtár az eddigi eredmények, a 

szakmai körökben elért ismertség hatására és 

Barátné dr. Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtáros-

ok Egyesületének elnöke ösztönzésére pályázott 

az IFLA ENSULIB Zöld Könyvtár Díj 2018. 

felhívására. Erre ösztönöz a Zöld Könyvtár Díj 

pályázat kiírásával is, amelyet 2018-ban harma-

dik alkalommal hirdetett meg és díjaz 500 euró-

val az IFLA a De Gruyter Kiadó támogatásával. 

Az eddigi nyertesek, az El Pequeño Sol Ökológi-

ai Könyvtár (San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, Mexikó,  2016) és a Bad Oldesloe-i 

Városi Könyvtár (Németország,  2017) után 

2018-ban egy szivacsvárosban, Foshanban 

(Gunangdong tartomány, Kína) működő könyv-

tár lett ez első helyezett. Projektjét a 84. IFLA 

Kongresszuson, Kuala Lumpurban (Malajzia) 

mutatta be. 

 

A 2018. évi győztes a kínai Foshan település könyvtára 

lett. Pályázatuk képes bemutatása és a fenti kép forrása: 

https://www.ifla.org/files/assets/environmental-

sustainability-and-libraries/news/1-

china_foshan_librarys_green_practice_-ilovepdf.pdf 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár első 

alkalommal pályázott idén erre a díjra. A világ 

minden tájáról indult 32 pályázóval mérettetett 

meg, és a nyertest követő öt befutó között vég-

zett Románia, Horvátország, Irán és Kenya mel-

lett. Ez a helyezés nem csak a megyei könyvtár 

és Tatabánya, hanem Magyarország számára is 

rendkívüli elismerést jelent.  

 

A magyar nyelvű bemutatkozás honlapunkról: 

http://www.jamk.hu/letoltesek/agora_cikk/Okofuzet_A

5_interaktiv.pdf  
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A József Attila Megyei és Városi Könyvtár pá-

lyázata „Könyvtár-zöldítés: Környezeti neve-

lés, a környezettudatos attitűdök megerősítése 

hagyományos és nem hagyományos eszközök-

kel” a 2010 óta folyamatosan fejlesztett tevé-

kenységeit és szolgáltatásait mutatta be, amelyek 

a hagyományos könyvtári eszközök mellett rend-

hagyó módon is szolgálja a környezettudatosítást és 

az ökoszemlélet terjesztését.  

A megyei könyvtár a közművelődési könyvtárak 

között elsőként kötelezte el magát a környezettu-

datosítás mellett és vált modellértékűvé az évek 

során. Bár külsőleg, építéstechnikailag nem ren-

delkezik a szemléletet támogató adottságokkal és 

megoldásokkal (még), de ahogy küldetésnyilat-

kozatában összegzi: „Az ökológiai gondolkodás, 

a környezettudatosság terjesztése, erre való 

szemléletformáló nevelés, programok szervezése, 

a környezeti információk kiemelt gyűjtése és 

ezekből való szolgáltatás” – minden módon és 

formában, a legszélesebb körben és rétegeket éri 

el. Ez a fajta társadalmi felelősségvállalás ma 

tizenöt pontban vázolható fel, amelyhez a tágabb 

környezet, a város elhelyezkedése jó alapot 

nyújt. 

 

Nász János átveszi Schmidt Csaba polgármestertől a 

2018. évi Zöld Ág Díjat. Fotó: Hatvani István 

Tatabánya a Gerecse és a Vértes között húzódó 

völgyben, a természeti értékek tapintható közel-

ségében fekszik. A megyeszékhely, a volt bá-

nyaváros és a folyamatosan fejlődő ipari beruhá-

zások számára felértékelődött a környezettuda-

tosság szerepe. Ezt felismerve dr. Voit Pál, a 

megyei könyvtár akkori igazgatója (2010–2017) 

a közintézmények között elsőként tette az 

ökoszemléletet meghatározó tevékenységformáló 

szemponttá.  

Az arculattervezés lényeges eleme minden átala-

kulásnak. Ehhez elsőként az állományalakításra 

kellett összpontosítani. A könyvtár meglévő do-

kumentumai közül típustól függetlenül kiváloga-

tott példányok az ökológiát és természettudatot 

tágan értelmezve, holisztikus megközelítésben 

adták a megyei könyvtár ökogyűjteményét. Pá-

lyázati forrásból sikerült kellemes környezetben, 

ökosarok kialakításával elhelyezni. A jelenleg 

7000 könyvből és 30 féle folyóiratból mintegy 

1500 példány található szabadpolcon. Az elnyert 

forrásokból (NKA, EMMI) beszerzett természe-

tes alapanyagú bútorzat és egy saját fejlesztésű 

kölcsönzőprogram 2012-ben lehetővé tették, 

hogy a Béke-parkkal szomszédos „ökoterasz” 

májustól októberig a szabadban történő olvasás- 

vagy a szabadtéri rendezvényigényt elégítse ki. 

Az ökogyűjtemény kézzel fogható, fizikai való-

ságán túl, a hozzárendelt szellemi táplálékot a 

2010 októberétől indított „Öko-esték” előadásso-

rozat tette színessé. A fenntarthatóság, a megúju-

ló energiák, a környezet- és természetvédelem, a 

környezettudatosság, az együttéléstan témaköré-

ből a legváltozatosabb formában (könyvbemuta-

tók, előadások, prezentációk, bemutatók, dalest), 

és a legkülönfélébb szakemberek tolmácsolásá-

ban (ökológus, fotós, orvos, író, építész, régész, 

tanár, jógaoktató, sportmenedzser stb.) 2017 vé-

géig több mint 70 program szerveződött. Válasz-

téka végigböngészhető a Galéria azonos című 

blokkjából. 

A megyei könyvtár az átalakulásra, a változásra 

a honlapon is felhívta a figyelmet. Online megje-

lenést biztosított A fenntartható jövőért menü-

ben. Itt tette közzé a 2011-től havonta szerkesz-

tett hírlevelét, amely az adott hónap időszerű 

érdekességeiről, internetes linkajánlóval, a szem-

lézett folyóiratok cikkajánlóival, a saját és külső 

előadások beszámolóival, könyv-, folyóirat- és 

videóajánlókkal biztosított színes tartalmat. A 

2014 novemberéig Öko-hírlevél, majd Öko-hírek 

címen megjelent összeállítás archívuma 2013-ig 

visszamenőleg ma is elérhető, a hírlevél-
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szolgáltatással évi tizenegy (tíz havi és évente 

egy összevont) szám jut el az olvasókhoz. Az 

MTI Környezetvédelmi Hírlevele szintén elérhe-

tő a honlapról.  

Az állományalakítással párhuzamosan elkezdő-

dött a tartalmi feltárás is. A megyei könyvtár 

által előfizetett folyóiratok repertorizálása során, 

a témában kigyűjtött cikkekből válogatott, anno-

tált bibliográfia készült. Tárgyszókészlete a leg-

korszerűbb kifejezéseket is felvette, folyamato-

san bővül. Segíti a témában kutatókat és szak-

dolgozatra készülőket. A 2015-től épített cikk-

bibliográfia 2017 végéig közel 700 cikket dolgo-

zott fel. (Az öko-cikktár és elérhetősége: 

http://sajtofigyeles.jamk.hu/oko.)  

A környezettudatosítás újabb fordulatot vett, 

amikor 2013-ban a könyvtár tudatosan a gyer-

mekek szemléleti nevelésére helyezte a hang-

súlyt. Sikeres pályázati tevékenységnek 

(TÁMOP) volt köszönhető, hogy immár a tábo-

roztatást is fel tudta vállalni, és ezt a tevékeny-

ségformát évről-évre megvalósította. Az 

agostyán-ágostonligeti ökofalu (2013) után több 

ízben volt táborhelyszín Komárom-

Koppánymonostor (2014, 2015, 2017), Bajna 

(2016), 2018-ban pedig Kóspallag. Az 5–9. osz-

tályos gyerekeket az előadásokon keresztül a 

gyógynövény-gyűjtésig, a kézműves foglalkozá-

soktól az éjszakai túrákig sokféle módon érzéke-

nyítették a könyvtárosok. 

Szintén a felső tagozatos korosztályt célozta a 

megyei könyvtár ökovetélkedője – mind a me-

gyeszékhelyen, mind a kistelepüléseken –, 

amelyhez rangos szponzorokat talált. Míg a gye-

rekek figyelmét a Föld és a közvetlen környezet 

természeti értékei, a könyvtár környezettudatosí-

tó szolgáltatásai kötötték le, addig tágabb körben 

a környezetvédelmi fotópályázat és kiállítás erő-

sítette az ökoszemlélet mellett a lokalitást is.  

A városi rendezvényekre kitelepülve szintén 

sokak számára kommunikált a könyvtár tevé-

kenysége, szolgáltatásai és ez által szemlélete is. 

A Nyitott Kapuk és a Környezetvédelmi Világnap 

rendezvényein óvodáskortól a középiskolás korig 

a zöldszemlélet mellett a „tatabányaiság” érzését 

kívánja erősíteni a város. A könyvtár 2014-től 

résztvevője a rendezvényeknek. 

 

Mentsük meg Glóbit! Szerencsi Edina 

gyermekkönyvtáros társasjátéka alsó tagozatos tanulók-

nak. Fotó: Suller Ildikó Tünde 

A gyermekkönyvtárak tevékenységében számta-

lan forma és lehetőség adódik nevelésre és szem-

léletformálásra. A fenntarthatóság és környezet-

tudatosítás megnyilvánul a kézműves foglalko-

zások anyagválasztásában, a téma iránt érzéke-

nyítő mesefoglalkozásokon, játékokon, illetve az 

e formákat vegyítő komplex foglalkozásokon. 

Pályázati forrásból napközis (2014-től Barangoló 

címmel) és bentlakásos környezetnevelési tábo-

rok (2013 – Boglártanya Erdei Iskola, 2015 – 

Környebányai Erdei Iskola) valósultak meg. De 

kedvelt a Mentsük meg Glóbit! címmel rendezett 

foglalkozássorozat, és van példa a témát feldol-

gozó hétre is – annak zárórendezvényéről a Ma-

gyar Televízió tudósított 2016. május 22-én 

Ökogyereknapot rendeznek Tatabányán címmel.  

A szemléletformálás a kistelepülési könyvtári 

ellátást sem hagyta érintetlenül. Míg 2016-ban a 

megyei könyvtár fiókkönyvtáraiban is kialakítot-

ta ökogyűjteményt a helyi állományokból, 2017-

ig a vele szerződött 60 települési önkormányzat 

könyvtárai közül 40-ben alakított ki zöldpolc-

rendszert – viszonylag egységes, célzott gyarapí-

tás eredményeként. A tevékenység itt sem állt 

meg az állományalakításnál. Még az évben kör-

nyezetnevelési vetélkedő zajlott több települési 

könyvtár iskoláinak részvételével.  

Újabb lehetőséget kínált a KönyvtárMozi prog-

ram (http://konyvtarmozi.hu), amely az 5000 fő 

alatti kistelepüléseken biztosít hozzáférést a ma-

gyar kultúra értékeihez – nem titkoltan a saját 
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településükért felelősséget vállalni tudó közösség 

formálása érdekében. A NAVA kínálatából két 

természeti, ökotémájú film vetíthető (Dr. Danka 

Krisztina: A természet IQ-ja; Török Zoltán: Vad 

Magyarország – A vizek birodalma). A vetítést 

követő témafeldolgozás célja – korosztálytól 

függően játékos formában vagy beszélgetéssel – 

szintén a szemléletformálás. A sikert igazolja a 

megye városi könyvtárainak igénye hasonló 

programra, ugyanakkor ez esetben a nyilvános 

előadásra vonatkozó jogszabályokat figyelembe 

kell venni. A tapasztalatokról az „Ökoszemlélet 

és KönyvtárMozi” címmel rendezett országos 

konferenciát a könyvtár Tatabányán, 2017-ben.  

A könyvtár kezdetektől kereste és építette kap-

csolatait azokkal a helyi és országos intézmé-

nyekkel, szervezetekkel, amelyek a környezettu-

datosítás terén elkötelezettek vagy tevékenységi 

körük szerint az meghatározó elemük. Az évek 

során egymást támogató kapcsolat alakult ki a 

Tatabányai Klímakör Közhasznú Egyesülettel és 

a Vértesi Erdő Zrt.-vel. Meghívottja a könyvtár a 

Klímabarát Települések Szövetsége programjai-

nak és intézményi tagja lett a Komárom-

Esztergom Megyei Éghajlat-változási Platform-

nak, amely a megyei klímastratégia elkészítésé-

ért felelős. Minden, a témában rendezett konfe-

rencia és fórum, akár szakmai, akár azon túli, 

tapasztalatszerzésre, tanulásra, kapcsolatépítésre 

sarkalt. Egyrészt előadókat, kapcsolatokat ered-

ményezett a könyvtár számára saját programjai-

hoz, másrészt maga is meghívásokat kapott, és 

tevékenységét, gyakorlatát bemutatva ismertté 

vált.  

2016-ban a Komárom-Esztergom Megyei 

Könyvtári Hét zöldkönyvtári konferenciáján már 

sokoldalú tevékenységről és jelentős eredmé-

nyekről lehetett beszámolni. Míg az országhatá-

ron belül mind egyetemi, mind más megyei 

könyvtárban, egyesületi rendezvényen volt alka-

lom bemutatkozni, a határon túlra is eljutott a 

tatabányai ökokönyvtár híre: az érsekújvári An-

ton Bernolák testvérkönyvtárban, a szlovákiai 

közösségi könyvtárak konferenciáján (2015 – 

Zsolna és Rajecfürdő), majd 2016-ban előbb 

házigazdaként, azután Nyitrán, szlovák és len-

gyel szakmai közönség számára – előrevetítve 

egy nemzetközi szakmai konferencia lehetősé-

gét. 

Megérett hát a helyzet, hogy az 

„ökokönyvtárság” lényegét egy füzetkiadvány-

ban is hozzáférhetővé és terjeszthetővé tegye. 

2016-ban jelent meg A tatabányai 

Ökokönyvtár. Az ökológiai gondolkodás erő-

sítése Tatabánya város lakó-közösségében 

könyvtári eszközökkel című kiadvány, majd 

elkészült az angol nyelvű fordítása is. Mindkettő 

elérhető a könyvtár honlapján 

(http://www.jamk.hu/ ?q=hu/okojamk), az előző 

változat közlésre került a hazai könyvtári szak-

sajtóban (Nász János – Nagy Ádám: Az ökológi-

ai gondolkodás erősítése Tatabánya város lakó-

közösségében könyvtári eszközökkel = Könyvtári 

Levelező/lap. 2016. 2. sz. – p. 13–18.) 

A könyvtár jelenlegi vezetése, Mikolasek Zsófia 

igazgató asszony személyében szintén elkötele-

zett az eddig felvállaltak és az ökoszemlélet to-

vábbi kiterjesztése mellett. A megvalósítás el-

képzelhetetlen lenne pozitív hozzáállás, többlet-

vállalás nélkül.  Nász János, a könyvtár ökológi-

ai szaktájékoztatója kezdetektől jelentős részt 

vállalt a megvalósulásban. Felbecsülhetetlen 

munkáját – és ez által a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár munkáját – Tatabánya önkor-

mányzata 2018-ban a Zöld Ág Díj adományozá-

sával ismerte el. A siker és az elismerés 

mindannyiunké. Köszönet érte minden munka-

társnak, aki közvetve vagy közvetlen részt vett 

ebben a munkában. Köszönet Bartók 

Gertrudnak, aki a pályázat angol nyelvre fordítá-

sával lehetővé tette a beadvány célba érését, és 

ma már sajnos nincs köztünk. Köszönet minden 

támogatónak a közelben és a távolban! Adjuk 

tovább példaként, szolgáljon ötletadóként, vezes-

sen jó gyakorlatokhoz a társadalmi felelősségvál-

lalás lételemeként.  

Az IFLA hivatalos közleménye a verseny eredmé-

nyéről: 

https://www.ifla.org/files/assets/environmental-

sustainability-and-

libraries/news/_pressrelease_greenlibraryaward2018.

pdf  
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Digitális befogadás és megosztottság 

a világban 

Szilassi Andrea 

A Pew Research Center 2018. június 18-án 

publikálta a 2016-17 között, 39 ország 18 év 

feletti polgárainak körében végzett felméré-

sének következtetéseit, melynek címe: 

“SOCIAL MEDIA USE CONTINUES TO RISE IN 

DEVELOPING COUNTRIES, BUT PLATEAUS 

ACROSS DEVELOPED ONES“. A válaszadók 

között fejlett államok és feltörekvő, fejlődő 

országok polgárai egyaránt előfordultak. Az 

alábbiakban a kutatás alapján készült tanul-

mányból idézünk. 

A megkérdezettek háromnegyede állította 

magáról, hogy internethasználó. E kutatás 

alapján az adott időpontban Magyarországon 

74%-os volt az internethez való hozzáférés 

számítógépeket és okostelefonokat együtte-

sen figyelembe véve. 2016-ban ugyanez az 

érték 66%-os volt, tehát a hazai internet pe-

netráció további bővülést eredményezett. 

2018-ban a globális átlag 75%-on alakult; a 

magyar eredmények ennél kicsivel alatta ma-

radnak. A kutatási eredményekről szóló ta-

nulmányból az is kiderül, hogy az internet-

használat gyakorisága és az okostelefon bir-

toklása összhangban mozog az országok gaz-

dasági teljesítményével. 

 

A magyar lakosság 74 %-a internethasználó volt a kuta-

tás szerint. A kép forrása: 

http://www.pewglobal.org/2018/06/19/social-media-

use-continues-to-rise-in-developing-countries-but-

plateaus-across-developed-ones/ 

A közösségi média elterjedtségét is 

vizgálták. Jordánia, Libanon, az Amerikai 

Egyesült Államok, Ausztrália, Dél-Korea, 

Izrael, Kanada, Svédország, Oroszország és 

Argentína szerepel a lista első tíz helyén. 

Magyarországon 56 %-os a közösségi média 

használóinak aránya – ez a globális átlagnál 

magasabb, és 19. helyezést jelent a skálán.  A 

magyarok a Facebookot preferálják a többi 

közösségi hálózattal szemben.  

 

Közösségi hálózatok használata.  

A kép forrása az idézett tanulmány 

A közösségi média kedvelőinek aránya or-

szágonként erősen változó. Ebben a témában 

arra voltak kíváncsiak a kutatás irányítói, 

hogy használt-e valaha a válaszadó valami-

lyen közösségi média portált, mint amilyen 

például a Facebook és a Twitter. Az ered-

mény azt mutatta, hogy a social media a Kö-

zel-Kelet államaiban, továbbá Ausztráliában 

és Észak-Amerikában a legnépszerűbb, és a 

nők körében gyakoribb, mint a férfiaknál. A 

kutatás megállapította azt is, hogy a maga-

sabb jövedelemmel és iskolai végzettséggel 

rendelkezőkre inkább jellemző a közösségi 

média használata. Magyarországon 56%-os a 

használók aránya, amellyel az 53%-os átlag 

felett foglal helyet. 

A túloldali ábra az okostelefonok birtoklását 

mutatja. Sötétkék sáv mutatja az okostelefon , 

világoskék a hagyományos mobiltelefonok 

tulajdonosainak arányát. Halványkéken lát-

http://www.pewglobal.org/2018/06/19/social-media-use-continues-to-rise-in-developing-countries-but-plateaus-across-developed-ones/
http://www.pewglobal.org/2018/06/19/social-media-use-continues-to-rise-in-developing-countries-but-plateaus-across-developed-ones/
http://www.pewglobal.org/2018/06/19/social-media-use-continues-to-rise-in-developing-countries-but-plateaus-across-developed-ones/
http://www.pewglobal.org/2018/06/19/social-media-use-continues-to-rise-in-developing-countries-but-plateaus-across-developed-ones/
http://www.pewglobal.org/2018/06/19/social-media-use-continues-to-rise-in-developing-countries-but-plateaus-across-developed-ones/
http://www.pewglobal.org/2018/06/19/social-media-use-continues-to-rise-in-developing-countries-but-plateaus-across-developed-ones/
https://i2.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2018/08/PR1.jpg
http://www.pewglobal.org/2018/06/19/social-media-use-continues-to-rise-in-developing-countries-but-plateaus-across-developed-ones/pg_2018-06-19_global-tech_0-00/


szik a mobiltelefonnal egyáltalán nem ren-

delkezők aránya. Magyarországnál 61 – 30 – 

9 ez a három érték. Okostelefonok tekinteté-

ben a globális átlag felett vagyunk . A meg-

előző évben ez utóbbi érték hazánkról 49 %-

ot mutatott, tehát bővült a használók köre.  

Digitális megosztottság 

Életkor tekintetében – a várakozásoknak 

megfelelően – általánosan igaz az, hogy a 

18–36 éves korú, fiatal népesség nagyobb 

arányban használja az internetet, mint az idő-

sebb generációk.  

Nem meglepő az sem, hogy a magasabb isko-

lai végzettségűekre inkább jellemző az inter-

net- és okostelefon-használat. Magyarorszá-

gon azonban ez a különbség nem számottevő 

más országokkal összehasonlítva. A hazai 

adatokban csupán 25 százalékpontos különb-

séget mértek az alacsonyabb és magas 

iskolázottságú válaszadók között internet- és 

okostelefon-használat tekintetében. 

Érdekes kérdés az is, hogyan alakult a digitá-

lis megosztottság az egyes országokon belül 

a fiatalabb és idősebb népesség között? A 

generációs szakadék a Fülöp-szigetek és Tu-

nézia, valamint Vietnám lakosságánál a leg-

számottevőbb, ahol 55–50 százalékpont kö-

zötti ennek mértéke. Európában Görögország 

vezet e tekintetben 47 pontos különbséggel. 

Magyarországon ennél kedvezőbb, 33 pontos 

ez az adat. 
 

Mobiltelefon-használók.  

A kép forrása az idézett tanulmány 
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