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Hírek az egyesület háza tájáról - 
Könyvtáraink újranyitása előtt 

Szilassi Andrea 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete az Informa-

tikai és Könyvtári Szövetséggel, az Egyházi 

Könyvtárak Egyesülésével, a Könyvtárostanárok 

Egyesületével, továbbá az Egyetemi Könyvtár-

igazgatók Kollégiumával és a Magyar Orvosi 

Könyvtárak Szövetségével karöltve kidolgozott 

egy szakmai ajánlást, amely a könyvtárak szá-

mára útmutatót ad a járványhelyzet utáni nyitás 

előkészítésére.  

 

https://mke.info.hu/wp-content/uploads/2020/05/MKE-Újrakezdési-

AJANLAS_vegleges.pdf 

 
1 IFLA = International Federation of Library Associations 

and Institutions 
 

Harminc éve dolgozom könyvtáros pályán. Ez idő 

alatt még sosem kellett az intézményeknek pan-

démiával szembenézniük. Most azonban a koro-

navírus-járvány alaposan átformálta a könyvtárak 

életét (is). Jelenleg még hatályos a könyvtárláto-

gatást tiltó kormányrendelet, de közeleg az ideje 

a rendkívüli helyzet feloldásának. Ehhez ad segít-

séget az alábbi, 10 oldalas szakmai ajánlás.  

IFLA – ENSULIB: Zöld Könyvtári Díj 
2020. 
 
Szilassi Andrea 

Az IFLA1, a Könyvtári Egyesületek és Szerveze-

tek Nemzetközi Szö-

vetségének ENSU-

LIB2 csoportja 2016 

óta ír ki pályázatot 

zöld könyvtári cím el-

nyerésére. A pályáza-

tot a De Gruyter tudo-

mányos könyv- és fo-

lyóiratkiadó szponzo-

rálja a kezdetek óta. A cél: megmutatni, hogy a 

könyvtárak társadalmi felelősségvállalása, tevé-

kenysége a környezettudatos viselkedésre ösztön-

zésben és a fenntartható fejlődésben is testet ölt. 

A pályázatok során figyelembe veszik az intéz-

mény építészeti adottságait, (pl. természetes épí-

tőanyagok alkalmazása) működésének feltételeit 

2 ENSULIB = Environment, Sustainability and Libraries 

Special Interest Group 
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(biológiailag lebomló termékek használata, ener-

giatakarékos megoldások alkalmazása stb.). Nem 

utolsó sorban pedig mérlegelik, milyen olyan 

szolgáltatásokat nyújt a pályázó intézmény, ame-

lyek a környezettudatos magatartást kedvezően 

befolyásolják az adott településen. 

 

Az idei nyertest 50 pályázó közül választották ki. 

2020-ban a thaiföldi Rangsit University Lib-

rary lett az első számú befutó. Az 5 „futottak 

még” kategórában ismét szerepel magyar könyv-

tár. Az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi 

Könyvtára is bekerült az öt kiemelt pályázó közé. 

 

Az óbudai pályázat: https://www.ifla.org/files/as-

sets/environmental-sustainability-and-libraries/docu-

ments/ezusthegy-library.pdf  

Tevékenységük bemutatására néhány sajátosság 

példaként: van szabadtéri olvasótermük is. Minta-

kert, magkönyvtár, tankert és fűszerkert is várja 

az ide látogatókat. Szelektív hulladékgyűjtés fo-

lyik az intézményben. Az épület felújításakor 

energetikai korszerűsítés is történt: energiatakaré-

kos fűtés, -hűtés és -világítás lett kialakítva. A 

környezetbarát közlekedési módok ösztönzése ér-

dekében kerékpártárolót is létesítettek a könyvtár 

mellett. 

 

Ha visszatekintünk a korábbi sikerekre, 2019-ben 

szintén született magyar elismerés. A kiskunfél-

egyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár pályázata 

is bekerült a kiemelt pályázatok közé.  

 

A kép forrása: https://www.ifla.org/node/92213 A 2019-

es év nyerteseiről szóló lista alapján sajnos nem mind-

egyik pályázatot lehetett részletesebben is megismerni, 

így a kiskunfélegyházi könyvtár pályázatát sem. 

 

Örömmel jegyezzük meg, hogy 2018-ban intéz-

ményünk, a József Attila Megyei és Városi 

könyvtár szintén bekerült az akkor kiemelt 5 

könyvtár közé. Erről itt olvashatnak részleteseb-

ben magyarul: https://zold-

konyvtar.jamvk.hu/2018/09/15/green-library-

award-2018-a-jamk-is-elismeresben-reszesult/  

 

A tatabányai pályázat: https://www.ifla.org/files/as-

sets/environmental-sustainability-and-libraries/news/2-

hungary_ifla_green_library_award_jaccl.pdf  
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