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ÖKO-hírek

A környezet szeretetére, védelmére nevelést 
nem lehet elég korán kezdeni! Ezért szívet me
lengetők azok a hírek, amelyek gyermekkönyvtá
rak kezdeményezéséről számolnak be:

A Fejér Megyei Könyvtáros 1991. évi 2. szá
mában, Péter Éva tollából olvastunk arról, hogy a 
dunaújvárosi gyermekkönyvtár, pályázat útján 
nyert pénzből, 1991 októberében „Környezetvé
dő tábort” indított 12-14 éves gyerekek részére. 
Havonta egyszer, kötetlen beszélgetés formájá
ban foglalkoznak környezetvédelmi kérdésekkel. 
Témáik fő forrása a Természet Búvár c. lap, 
amelynek társszerkesztőjét vendégül is látták a 
táborban. Fotókiállítást rendeztek, kiránduláso
kat, túrákat, vetélkedőt terveznek.

A Debreceni Városi Könyvtár adta hírül a 
dú-Bihar Megyei Könyvtári Téka 1991. 2-es szá
mában, hogy a Tócoskerti könyvtár ÖKO-klubot 
indított általános iskolás tanulók számára. A 
könyvtárban környezetvédelmi sarkot alakítottak 
ki, havonta klubfoglalkozásokat tartanak. Októ
berben autóbusz-kiránduláson a nagymarosi víz
lépcsőt látogatták meg. Tervezik tavaszi kör
nyezetvédelmi hét rendezését és nyári tábor 
szervezését a Hortobágyon. Működésükhöz tá
mogatókat is találtak: a Tiszántúli Környezetvé
delmi Felügyelőséget és a Hortobágyi Nemzeti 
Parkot.

* * *

Kovács Máriának a magyar környezetvédel
mi információval foglalkozó cikkéhez kiegészítés
ként néhány olyan adatbázist sorolunk fel a kö
vetkezőkben, amelyeket magyar könyvtárak épí
tenek és elérhetők X.25-ön keresztül:

ECONINFO (Budapesti Közgazdaságtudo
mányi Egyetem Központi Könyvtára) - témakörei 
közül az egyik a környezetvédelem;

Az újrahasznosítás jelképe a három nyíl

VESV DCHE (Országos Munkavédelmi Tudo
mányos Kutató Intézet) - adatbázis a veszélyes 
vegyianyagokrói;

SZAKMA - SZKV (Országos Műszaki Infor
mációs Központ és Könyvtár) - a szakirodalmi tá
jékoztatók adatbázisának egyik fő témaköre a 
környezetvédelem;

HRDA és HREP (Országos Műszaki Informá
ciós Központ és Könyvtár) - az adatbázisok tar
talmazzák a magyar környezetvédelmi kutatási
fejlesztési szakirodalmi referátumokat angol nyel
ven.

Az MTA SZTAKI Számítóközpontjában, de 
egyelőre csak lokálisan érhető el a soproni Erdé
szeti és Faipari Egyetem Környezetvédelmi Tan
széke által épített TRANAR nevű környezetvédel
mi szakirodalmi adatbázis.

(IIF adatbázisok : Referencia lapok gyűjtemé
nye. - Bp. : IIF Programiroda, 1991.)

★  ★  *

Fórum a technológia-transzferről. 1992. októ
ber 12. és 16. között, hazánkban kerül sor arra a 
nemzetközi szimpóziumra, melynek tárgya Kö
zép- és Kelet-Európa szennyezettségének kérdé
se lesz. A tanácskozás témái közül a könyvtárak 
számára különösen érdekesnek ígérkezik a „Há
lózatok és információcsere-központok” c. kér
déskör. A tanácskozásnak a budapesti Kong
resszusi Központ ad majd helyszínt.

(A hírt az OMFB és az OMIKK közös kiadásá
ban megjelenő 3T : Tudomány, Technika, Tájé
koztatás c. hírlevelének 3. évf. 15. számából 
(1992. ápr. 14.) vettük át.)
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