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A mai mozi- és televízió-műsorok véres vere
kedésein és kegyetlen gyilkosságain edzett kö
zönség a híradó különböző „non-fiction” háborúi 
látványos öldöklés-sorozatain már nemigen hul
latja könnyeit. Akkora hatást azonban semmi el 
nem tud érni, mint pl. egy, a tengerparton olaj
ban vergődő, összeragadt szárnyú, ártatlan ma
dár, vagy a világ legszebben illusztrált természeti 
folyóiratában, a National Geographie Magazin
ban (NGM) egy kis kormorán képe, amint szaud- 
arábiai lelkes önkéntesek fogkefével igyekeznek 
tisztára pucolni, és ugyanott a szomorú, szemre
hányó tekintetét ránk vető koalamackó, az auszt
rálok kedvence, mely egyetlen táplálékának, az 
eukaliptusz-levélnek a folyamatos erdőirtás kö
vetkeztében való lassú eltűnése miatt adta kiha
lásra fejét. Vagy az elijesztően telő szeméttáro
lók, melyeknek kutatói már nem is guberálók, ha
nem „hulladék-régészek” a NGM tudományos 
beszámolójában.

így kezdődik tehát. A figyelmet felhívták és 
mindig akad, aki nem tud tétlen maradni, néhány 
lelkes bolond elkezdi a küzdelmet és nyilvános
ságot kap. Növekvő számú csoportok alakulnak, 
akik már állami támogatást is kapnak. Megindul a 
szervezkedés lavinája. Munkájukról beszámoló
kat, tapasztalataikról cikkeket, tanulmányokat, 
könyveket írnak, konferenciákat hívnak össze. És 
már itt is az információrobbanás! Az érdeklődők 
elöntik a könyvtárakat. Bibliográfiákat követel
nek, adatbankok, szervezetek jönnek létre, ezek
ről felvilágosító cikkeket, beszámolókat írnak a 
beavatottak. Ezzel bezárul a kör, és megindul az 
egészséges körforgalom. így kell ennek lennie, 
és így is van. (Legalábbis külföldön.)

Az Egyesült Államok a Föld 5,3 billió lakosá
nak 5%-át teszi ki, de az atmoszféra káros változ
tatásához 25%-ban járul hozzá. Ehhez képest - 
írja az ALA RQ 1990-es őszi számában Ann 
ra' - a globális változások kutatását szolgáló in
formáció beszerzéséhez nyújtott állami támoga
tás összege (500 millió dollár 1987-ben) elégte
len és más nemzeteké mögött marad.

Viera definiálja az emberi tevékenység által 
okozott globális környezeti változásokat. A klíma 
melegedése a legsürgetőbb probléma, de csak 
egy a sok közül, ú.m. savkicsapódás, erózió, 
ózonkimerftés, globálisan terjesztett szennyező 
anyagok, erdőirtás, elvárosiasodás, sivatagoso
dás, a víz- és egyéb erőforrások kimerülése. 
Ahány, annyifelé fordul elő, de a lényeg, hogy 
egymással összefüggnek, hatásuk közös, és ha
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nem is szándékosan, de emberek okozzák. A lét
rejövő változások gyorsak, progresszívek, hal
mozódnak és egy bizonyos küszöbről visszafor- 
díthatatlanok (van, amiben ezt a küszöböt már el 
is hagytuk).

A Library of Congress fő tárgyszava: ember - 
befolyás a természetre. A cikk ennek segítségé
vel válogatva ismerteti a közelmúltban megjelent 
könyveket, bibliográfiákat, útmutatókat és létre
jö tt szervezeteket, külön fejezetet szánva az 
Egyesült Államok hivatalos irányelveinek. E sze
rint eddig a viták központjában annak eldöntése 
állt, hogy, különösen a melegedő klímával kap
csolatban, szükség van-e további kutatásokra, 
mielőtt politikájukat megváltoztatják - azonban 
ma már azonnali cselekvés szükségét vallják 
minden vonalon (erdősítés, a népességszaporo
dás ellenőrzése, energiatakarékosság), és főleg 
a megelőzés fontosságát hangsúlyozzák. Az em
berek tudni kívánják, mit tehetnek egyénileg, s 
ennek kielégítésére egyre több könyv jelenik 
meg. Ezek közül Viera kiemeli a globális ökológia 
kézikönyvét: Mit tehetsz TE a környezet válsága 
ellen? („The global ecology handbook: What 
YOU can do about the environmental crisis”, 
1990, Beacon Press) c. kalauzt, és ismerteti kü- 
lön-külön a három főtényező (melegedés, mező- 
gazdaság, erdősítés és túlnépesedés) témájában 
írt olvasnivalókat. Végül ábrával illusztrálva be
mutatja az Egyesült Államok kutatásaiban fősze
repet játszó, 1986-ban létrejött International Ge
osphere Biospehere Program (IGBP) terveit, 
munkáját, eredményeit és az ezzel kapcsolatban 
megjelent könyveket. Ezek közül az chang
ing planet: The FY 1990 research plan" (Változó 
bolygónk: Az FY 1990-es kutatási terve) című je
lentés számol be arról, hogyan kapcsolódik az 
amerikai kutatás az IGBP-hez. Az erre szánt rá
fordítás összegét több billió dollárra becsülik - de 
a jelentés ingyenes.

Az amerikai könyvtárosegyesület (ALA) 1990- 
ben, a Föld napját megelőzően, tekintettel a nö
vekvő érdeklődésre „Jogod van tudni!” címmel 
programot indított, mely pénzt és képzést bizto
sított könyvtárosok részére, hogy azután külön
böző közösségi csoportokkal dolgozva felvilágo
sító munkát végezhessenek, tovább élénkítve és 
egyben ki is elégítve az érdeklődést a téma iránt. 
Egész éven át az egyes államok különböző 
könyvtárai különféle feladatokat kezdeményeztek 
(Ann Arborban pl. 71 tonna hulladékpapírt irányí
tottak át a szemétlerakodóból újrafeldolgozásra),

s ezeket figyelemmel kísérve, a Wilson Library 
Bulletin 1991. februári számában „Könyvtárak és 
környezet" címmel gyűjteményt adott közre a 
könyvtáraknak a környezet-tudatosításban ját
szott szerepéről2. Ezek a cikkek gyakran köny- 
nyed, humoros, de mindig fontos szakmai infor
mációkat tartalmazó formában foglalkoznak a té
mával.

A „Zöld könyvtáros”3 mottója: „Sose kétel
kedj abban, hogy a polgároknak egy kis gondos, 
elkötelezett csoportja megváltoztathatja a vilá
got. Éppen ellenkezőleg: mindig is egyedül ők 
voltak rá képesek.” Ki a zöld könyvtáros? Tájéko
zott, tudatában van a problémáknak, felméri a 
cselekvés fontosságát és eszerint cselekszik 
mind otthon, mind munkahelyén. A könyvtárban 
ökológiailag kívánatos alternatívákat keres és al
kalmaz sok közönséges, pazarló és veszélyes 
termékkel szemben, és megpróbálja munkahelye 
épületének „egészségét” javítani.

Előbb-utóbb minden a szeméttelepen köt ki? 
Amerika évente 183 billió kiló szemetet termel a 
félelmetesen növekvő szeméttelepek részére. 
Ennek 41%-a papír, mely újra feldolgozható len
ne. A számítógéppel dolgozó könyvtárosok 
kevesebb fa pusztulásáért felelősek, mint a cédu
lakatalógusokat gyártók. Minden tonna újrafel
dolgozott papír 17 fát ment meg, energiamegta
karítása egy átlagos otthon teljes áramszükség
letét hat hónapra biztosítja, 26 000 liter vizet, kb. 
1436 liter olajat takarít meg, 30 kiló légszennye
zést rekeszt ki az atmoszférából és „tisztább, ke
vésbé mérgező és szennyező eljárással készül, 
mint a szűz papír”. A zöld könyvtáros tehát csak 
újrafeldolgozott papírt kínáló cégekkel áll kap
csolatban (lista természetesen mellékelve!). A 
zöld könyvtáros víz- és energiatakarékos épület
ben dolgozik, vagyis ahol hatékony a hőszigete
lés, nem csöpög a toalett, ahol a belső atmoszfé
ra nem szennyezett, az ablakokat ki lehet nyitni 
és a légkondicionáló berendezés nem fertőzött 
levegőt forgat egész nap (héten, hónapban). Vé
gül is a középületek kötelessége a köz egész
ségének védelme.

A zöld könyvtáros olyan árut vásárol, ami 
többször használható és nem kell rögtön eldob
ni, olyanokat, melyeknek a csomagolása minimá
lis és főleg nem polisztirolhabból készült - ugyan
ez okból megszünteti az eldobható poharak 
használatát. Tehát nemcsak információt közvetít 
a környezetről, hanem aktívan ápolja is. Néhány 
példa a sok közül4:
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A boulderi közkönyvtár azon igyekszik, hogy 
az 1990-es Föld napja által kiváltott érdeklődés 
szellemét állandósítsa. Új, kiegészítő épületük 
terveiben, építészeti kivitelezésében elsőrendű 
szerepe volt a környezeti szempontoknak. Az 
épület belsejébe annyi fényt engedtek (a vakító 
sugárzást kizárva), hogy minimális villany
energiát igényel, az egyéni olvasólámpák pedig 
maguktól kialszanak, amikor a hely kiürül. A 
szomszédos épületekről (ezeket eltávolították, 
amikor a könyvtárnak helyet csináltak) amit le
hetett, ajtóktól, ablakoktól fénycsövekig mindent 
elhoztak és újra felhasználtak. „Föld Napja Li- 
get”-et telepítettek, és oda a könyvtár környezeti 
elkötelezettségének élő szimbólumaként 6 fát ül
tettek. A közeli patak tisztán tartása érdekében a 
parkolókban vízgyűjtő tartályok fogják fel a 
szennyvizet. Bútoraikhoz esőerdőből származó 
anyagokat nem használtak (mahagóni, tikfa), a 
tető nem-oxidálódó anyagból készült, hogy a 
lecsurgó víz ne hordjon veszélyes mérgeket a 
patakba, s abba természetes állapota megőr
zése érdekében pisztrángokat telepítettek. 
Mindezzel nemcsak költséget takarítottak meg, 
hanem „public relations” kapcsolataik is fellen
dültek, hiszen a lakosság igen büszke az épü
letre.

Egy 0/7/0/ közkönyvtár alumíniumdobozok és 
fehér papír gyűjtésével újrafeldolgozó programot 
tervezett, elsősorban fiatalok részére: a felállított 
gyűjtőládákat is ők ellenőrzik. Az olvasókat rá
szoktatták, hogy amikor a könyvtárba jönnek, ne 
csak könyveiket hozzák magukkal, hanem alumí
niumdobozaikat is összeszedjék. Az így befolyó 
pénzből szolgáltatásokat hoznak létre a fiatalok 
számára.

Oregonban narancsszínű gyűjtőládákat he
lyeztek el a könyvtár több pontján, s ezeket a 
portások hetenként ürítik ki és szállítják a fogadó
helyre. Külön gyűjtik azokat az anyagokat is, me
lyek nem dolgozhatók fel újra. Igen sok könyvtár 
gyűjt különbözőféle papírokat újrafeldolgozásra.

Több könyvtár is belekezdett hasonló újrafel
dolgozó programokba, erre betanítják a könyv
tárosokat, s utána ők világosítják fel az érdeklő
dőket, mit érdemes gyűjteni, listákat nyomtatnak 
és osztanak szét.

A könyvtárak tulajdonában lévő, környezettel 
foglalkozó olvasnivalókat, video- és audiokazet
tákat, helyi környezetvédelmi problémákkal fog
lalkozó cikkeket külön helyen állítják ki, évente ki
bővített listákat terjesztenek róluk.

A zaj is szennyezi a környezetet.5 Valamikor 
régen a könyvtár csendjét csak maguk az olva
sók zavarták meg és még ma is az ő mozgásuk, 
beszédjük zavaró volta foglalkoztatja a cikkíró
kat, a modern könyvtárberendezési tárgyak (tele
fon, számítógép, nyomtató, xerox) zajának leg
feljebb bosszantó voltát emelik ki, holott komoly 
következményei is vannak.

Ann Eagan cikke ezeknek a zajoknak a lélek- 
és élettani hatását vizsgálja és azt, hogyan lehet
ne szabályozni őket. A bizonyos szinten felüli 
(75-85 decibel) állandó zaj maradandó halláská
rosodást, de egyénenként változóan ezen felül 
még fáradtságot, fülzúgást, magas vérnyomást, 
gyomorfekélyt és migrént is okozhat, és a mun
kavégzés minőségét is befolyásolja. Érdekes mó
don, az unalmas munkát serkenti, a koncentrá
lást igénylő feladat végzésében gátló hatást fejt 
ki: befolyásolja mind a végzett munka mennyisé
gét, mind minőségét.

A hatás mértéke egyénileg változó aszerint 
is, hogy a zaj esetleg „hasznos” (pl. mentőautó 
szirénája) vagy elzárható (rádió), vagy hogy ha
tását a zajt elszenvedő személy magába fojtja-e, 
stresszt előidézve, vagy szabad utat enged ag- 
ressziós ingerültségének. Van, akit csak tudat 
alatt zavar a lárma. Megfigyelték, hogy nagy zaj
ban kevésbé segítenek a rászorulóknak, bár nem 
biztos, azért-e, mert a zaj eltereli a figyelmet, 
vagy azért, mert egyszerűen nem veszik észre, 
amikor szükség lenne segítségre. A magas han
gok általában irritálóbbak.

Megoldások? Az állandóan csengő telefon a 
legnehezebb probléma, ha nem ülhet mellette 
valaki, akinek semmi más dolga nincs. Sok he
lyen, amikor a könyvtáros nem ér rá, üzenetrög
zítőre kapcsolja át, van ahol drótnélküli telefont 
cipel magával. A fénymásolókat tanácsos jól szi
getelt, külön helyiségben tartani. A nyomtatók
nak egyelőre csak a drágább fajtái halkabbak - 
lehetőleg azokat kell beszerezni. A számítógépek 
között is akadnak zajtalanabbak: legokosabb 
előre tudakozódni.

Jó tanács: olcsóbb és egyszerűbb előre 
megtervezni a csendet, mint akkor menteni a 
helyzetet, amikor már késő...

Azoknak, „akik az erdőben a fákat keresik", 
környezetvédelmi információs források listáját 
közli Tom Watson6. E források között vannak 
környezetvédelmi könyvtárak, szervezetek és 
ügynökségek (pl. Amerikai Folyók, Klíma Intézet, 
Polgárok Veszélyes Hulladékát Gyűjtő Hely, Vad-
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világvédők), nemzetközi szervezetek stb. Az in
tézmények aktivitásait ismerteti, kiadványaikat le
írja, folyóiratok, kiadók és információs szolgálta
tások listáját közli.

Az Audio/video tájékoztatóban Sandy Bau
ers7 csinál kedvet a környezettel foglalkozó han
gos könyvekhez, Ecotopia-tói a veszélyeztetett 
állatfajták hanggyűjteményéig (nem kisebb híres
ség, mint Robert Redford kísérő szövegével).

Az „ I n f o r m a t i o n S e r v i c e s  and " c. kéthavi
folyóirat 1990. évi 1-2. és 4. száma válogatást kö
zöl az Egészségügyi Világszervezet Európai Re
gionális Irodájának (WHO/EURO) és a Német 
Szövetségi Köztársaság környezetvédelmi mi
nisztériumának rendezésében tartott két környe
zetegészségüggyel foglalkozó tanácskozás ta
nulmányaiból.

Az elsőt 1988 novemberében tartották Nyu- 
gat-Berlinben, 11 ország 29 szakembere, az 
ENSZ különböző bizottságainak és más nemzet
közi szervezetek képviselőinek részvételével8. 
Célja az volt, hogy helyi, országos és regionális 
szinten meghatározza a legmegfelelőbb stratégi
ákat a létező környezeti és egészségügyi adatok 
használatának megkönnyítéséhez és növelésé
hez, a környezetegészségügyi kockázatok mene
dzseléséhez szükséges döntések meghozatalában.

Az európai régióban megnőtt az erőfeszítés a 
vízben, levegőben és élelemben található ártal
mas anyagok koncentrálódásával kapcsolatos 
adatok gyűjtése érdekében. így nagy mennyisé
gű adat áll rendelkezésre magán és nyilvános 
adatbázisokban, az állatokban, emberekben és a 
környezetben található méregtartalommal kap
csolatban, mégis, a környezet, a foglalkozás, az 
életmód relatív hatása, a egészségápoláshoz va
ló hozzáférhetőség és annak minősége a regio
nális, országos és helyi lakosságra nézve nagyjá
ból csak találgatásokból áll - így irányítása is bi
zonytalan. Ezért döntő a kutatás szerepe.

A tanácskozás résztvevői 28 tanulmányt 
nyújtottak be, témáik óriási területet öleltek fel és 
a megbeszéléseken egy közös európai környe
zeti és egészségügyi adatbázis létrehozásának 
lehetőségeit és nehézségeit tárgyalták meg. Vé
gül úgy döntöttek, hogy egyetlen adatbázis he
lyett inkább egymást kiegészítő funkciókat ellátó, 
több külön bázis kialakítása és koordinálása kívá
natos, s ebben az Egészségügyi Világszervezet
nek kell kulcsszerepet vállalnia. Meghatározták a 
várható igényeket, használókat, ügyfeleket. Fon
tos szempont az, hogy az információ terjesztésé

re és váratlan eseményekre is (Csernobil) képe
sek legyenek azonnal reagálni. A WHO részére 
az információkhoz és a bibliográfiai adatbázisok
hoz való hozzáférést meg kell könnyíteni, s egy 
közös indexet létrehozni. Sok tagország adatai 
hiányosak, ezeket ki kell egészíteni. A végső ja
vaslatokban a WHO-t kérik fel, hogy konkrét in
dítványokat tegyen, a tagállamokat pedig, hogy 
helyi körzeti tanulmányokat és környezetegész
ségügyi és földrajzi információs rendszereket 
dolgozzanak ki.

1989 májusában Münchenben újabb 
WHO/EURO tanácskozást tartottak9, ezúttal már 
a létrehozandó „Meta-adatbázis” kifejlesztésével 
kapcsolatban, mely bárki számára hozzáférhető 
lesz és az európai régión belüli információtulaj
donosok címét tartalmazza majd.

A British Library Referensz- és Információs 
Szolgálata negyedéves hírlevelének 1991. no
vemberi száma a környezeté. Bemutatja az 1989- 
ben indított „Környezetvédelmi Információs Szol
gálat-Ót (SRIS), mely az egyszerű kérdésekre 
ingyen, a bonyolultabb, igényesebb tudakozódá
sokra térítésért válaszol. Az igényeknek megfele
lően online számítógépes adatbankok segítségé
vel felhívja a figyelmet nagyobb könyvtárak állo
mányában megtalálható könyvekre és cikkekre, 
és utána a szükséges dokumentumokat be is 
szerzi.

Két év óta egyre növekvő érdeklődés mutat
kozik egy új témakör iránt: ez a „környezeti ellen
őrzés”, melynek célja, hogy megkönnyítse a kör
nyezettel kapcsolatos üzemi gyakorlat irányításá
nak ellenőrzését, és hogy felbecsülje, ez 
mennyire áll összhangban egy adott vállalat poli
tikájával. Alapvető érdemi hasznosságán kívül ez 
az ellenőrzés mindenféle felesleges pazarlásra is 
ráirányítja a figyelmet, és végső fokon „public re
lations” haszna is van. Típusai különbözőek, 
függnek a cég méretétől és attól, hogy egyetlen 
folyamat vagy egész üzletmenet működésének 
vizsgálatáról van-e szó. E témakörben a SRIS 
szemináriumokat szervezett, ahol elmondták, mit 
jelent egy környezeti ellenőrzés és milyen elő
nyök származnak belőle. A szeminárium résztve
vői ezek után már képesek lésznek ezt az ellen
őrzést saját vállalatuk számára megszervezni.

Az általános érdeklődés egy másik gyakori 
tárgya a környezeti törvényhozás, hogy pl. az ho
gyan befolyásolja a kérdező saját vállalkozását? 
A szolgálat megkeresi a jogszabályt és igény 
esetén másolatot készít róla. Ugyanígy bármely
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Kitekintés

más ország törvényhozásával kapcsolatban is 
beszerzi a szükséges információt és fotókópiát is 
ad róla.

A hírlevél ismertet egy tucat, a British Library 
saját kiadásában megjelent, környezettel foglal
kozó könyvet, melyek közül talán a legátfogóbb 
az „Environmental information: A guide to 
ces'" c. útmutató. Közli a Környezeti Információs 

Szolgálat segítségével online hozzáférhető „kör
nyezeti kulcsforrásokat” , mint például Waste Info 
(a hulladák felhasználásáról); az Acid Rain Abst
racts (a savas esővel kapcsolatos kutatásokat 
tartalmazza); a Pollution Abstracts (161 000 kör
nyezetszennyezésről szóló tételt tárol); az 
roline (140 000 tételes környezetvédelmi adatbá
zis); és így tovább.

* * *

Olvasva és megemésztve ezt az óriási anya
got, mely nyilvánvalóan csak apró töredéke a tel
jesnek, látva mennyiségét, minőségét, széles 
körű kiterjedtségét és ugyanakkor minden apró 
részlet gondos figyelembe vételét - végül, de 
nem utolsósorban azt a lelkes, konzekvens és ki
tartó közösségi részvételt, mely nélkül egyetlen 
mozgalom sem hozhat eredményt: az ember

„Ózonbarát”

óhatatlanul úgy érzi, talán még sincs minden 
veszve még...?

így működnek tehát a nagyvilág „fejlett or
szágai” így próbálják menteni a menthetőt. Hogy 
nálunk mi a helyzet, az már egy másik történet.*
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