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Zöldkönyvtár a neten
Magyarországon a Környezeti Nevelési és Kom-
munikációs Programiroda kezdeményezésére �
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
valamint az Oktatási Minisztérium támogatásá-
val � épül a Környezeti Nevelési Könyvtárháló-
zat. Az itthon eddig egyedülálló környezeti ne-
velési adatállományokat összefoglaló adatbázis
célja, hogy tájékoztassa az érdeklõdõ pedagógu-
sokat, szakembereket és minden internet-hozzá-
féréssel rendelkezõt, hogy mely �zöld� kiadvány
hol található meg az országban és mit tartalmaz.

A Környezeti Nevelési és Kommunikációs
Programiroda (KöNKomP) a Környezetvédelmi
Minisztérium és az Oktatási Minisztérium együtt-
mûködési megállapodása alapján mûködõ intéz-
mény. Feladata az együttmûködés segítése, a
közös feladatok koordinálása, végrehajtása, to-
vábbá ehhez kapcsolódóan önálló környezeti
nevelési feladatok ellátása. Koordinálja a kiemel-
ten kezelt Országos Erdei Iskola Programot, az
erdei iskola szolgáltatásminõsítési rendszerének
kidolgozását, gyûjti, rendszerezi és terjeszti a
környezeti nevelõi munkát segítõ információkat.
A környezeti kommunikáció kiépítését és erõsí-
tését elektronikus úton informatikai programok-
kal, adatbázisokkal, állandó honlapfejlesztéssel
támogatja, míg hagyományos módon tájékoztat
hírlevelén, rendezvényein, találkozókon keresz-
tül.

Mint azt intézmény neve is sugallja, a kör-
nyezeti nevelést nemcsak önálló feladatnak, sa-
játos tudományterületnek tekinti, számára fontos
a társadalom környezettudatosságának kialakítá-
sához � a környezeti nevelést kiegészítve � a
kommunikációs csatornák átgondolt használata.
Minél több olyan célcsoporthoz kívánja eljuttat-
ni információit, amelyek az intézményes vagy
iskolán kívüli környezeti nevelés, képzés, okta-
tás jobbításáért dolgoznak.

A KöNKomP másfél éve mûködõ Környezeti
Nevelési és Kommunikációs Adatbázisa átfogó
és közel teljes képet nyújt a hazai környezeti
neveléssel foglalkozó állami és civil szerveze-
tekrõl, környezeti nevelési programokról. Több

mint száz olyan kiadványt és folyóiratot tartal-
maz, amely � majdnem kizárólag � a civil szer-
vezetek polcain található. Elkészítette az Erdei
Iskola Adatbázist, mely erdei iskola programo-
kat kínál pedagógusoknak, szülõknek és diákok-
nak.

Az információközvetítés legmodernebb mód-
ja, ha olyan helyen tesszük hozzáférhetõvé az
adatokat, amit mindenki könnyûszerrel elérhet:
az interneten. A Környezeti Nevelési Könyvtár-
hálózat (KNKH) kialakításával szeretnénk a
környezeti nevelési témájú adatállományokat,
könyvtárállományokat  összekötni, miáltal
könnyen kereshetõvé válik az információ. A leg-
nagyobb az igény egy ilyen adatgyûjtemény lét-
rehozására a kormányzati szervek, minisztériu-
mi intézmények, háttérintézmények dolgozói,
oktatási intézmények oktatói, általános és közép-
iskolai diákok, fõiskolai és egyetemi hallgatók,
környezet- és/vagy természetvédelmi civil szer-
vezetek, környezeti nevelési szakemberek, kör-
nyezeti nevelési programot szolgáltató szerveze-
tek, cégek, egyéb kulturális intézmények, szer-
vezetek, múzeumok, állatkertek körében. Felhasz-
nálóink könnyen, gyorsan, tárgyszó alapján jut-
hatnak el a kiadványokhoz, melyek pontos ada-
tairól, lelõhelyérõl a könyvtárban és az ország-
ban, valamint a kölcsönzés feltételeirõl kapnak
itt felvilágosítást.

A projekt nem titkolt célkitûzése az is, hogy
a hasonló jellegû szakmai kiadványok � a meg-
lévõk nem ismerésébõl fakadó � multiplikáció-
ját (v. duplikációját) elkerülhetõvé tegye és a
kiemelkedõ jelentõségû környezeti nevelési tar-
talmú publikációk elérhetõségét javítsa. Ma már
több hazai és nemzetközi dokumentum is bizo-
nyítja a könyvtárhálózat létjogosultságát, melyek
kimondják, hogy a környezeti információkhoz
való hozzáférés javítása fontos irányelv, hiszen
ezen keresztül érhetõ el a társadalom különbözõ
szférái környezeti mûveltségének kialakításához
szükséges tudás.

A könyvtárhálózat feladata a környezeti ne-
veléssel kapcsolatos dokumentumok egységes,
nemzetközi szabványoknak megfelelõ formai és
tartalmi feltárása. A környezeti nevelés kialaku-
ló szaknyelve, az egyre gyarapodó publikációk,
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oktatási anyagok szükségessé tették az eddigi
hazai tezauruszok sorában hiánypótló környezet-
tudatossági�környezeti nevelési tezaurusz elké-
szítését. Szeretnénk elérni, hogy ennek haszná-
lata a kezdeményezõ könyvtárak nyomában a
többi könyvtár számára is a mindennapi munka
része legyen.

A könyvtárhálózat létrehozásáról öt intézmény
kötött együttmûködési megállapodást, mellyel
vállalták, hogy közösen kialakítanak egy orszá-
gos központi környezeti nevelési adatbázist, szol-
gáltatva ehhez saját környezeti nevelési adatál-
lományukat is, melynek egy részéhez � a
KöNKomP-ot kivéve � zöld báziskönyvtáruk
kialakításakor sikerült támogatást nyerniük.

Az együttmûködési megállapodást aláíró
könyvtárak:

� Környezeti Nevelési és Kommunikációs
Programiroda, Budapest

� Nyíregyházi Fõiskola, Központi Könyvtár,
Nyíregyháza

� Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Tanárképzõ Fõiskolai Kar, Központi Könyvtár,
Szeged

� Berzsenyi Dániel Fõiskola, Központi Könyv-
tár, Szombathely

� Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtá-
ra, Budapest

A program szakmai koordinációját természe-
tesen a Környezeti Nevelési és Kommunikációs
Programiroda végzi egy szakmai munkacsoport
közremûködésével, amellyel együtt gondolkod-
va elkészült a környezeti nevelési tezaurusz.
Ennek az importálása a Köztauruszba folyama-
tos. A KöNKomP fenntartja és segíti a könyvtá-
rak közötti kommunikációt, szervezi a tájékoz-
tatást a tezauruszról és a könyvtárhálózat létérõl,
elérhetõségérõl. Emellett saját könyvtárát megfe-
lelteti az adatbázis alapjául szolgáló ALEPH szoft-
vernek, és részt vesz az adatbázis és a keresõprog-
ram publikálásának szakmai szervezésében.

 A technikai koordinációval a Nyíregyházi
Fõiskolát bízták meg. A Szabolcs-Szatmár Bereg

Megyei Közgyûjteményi Dokumentációs és Tájé-
koztatási Rendszer kialakítója többéves múlttal és
nagy tapasztalattal rendelkezik a megyén belüli
információ-, adatellátási projektek életre hívásában.
A jelenlegi programban az adatbázis szerkezetének
kialakítása, a rendszerben történõ katalogizálás
betanítása az érintett könyvtárosok számára, doku-
mentumok adatainak exportálása, betöltése az
ALEPH 500 programba, adatkontroll és az adatbá-
zis publikálása az interneten lett feladata.

 Az adatbázis a fejlesztés elsõ fázisában részt
vevõ könyvtárak gyûjteményeiben megtalálható
dokumentumok számával mérhetõ, ez ma kötet-
szinten közel hatezer rekordot jelent. A projekt
ezen dokumentumok feldolgozását valósítja meg,
illetve a tartalmi feltárás során felhasznált teza-
urusz tárgyszavak biztosítják a kialakítandó kör-
nyezeti nevelési tezaurusz alapját. Távlati cél,
hogy az összekapcsolt öt könyvtár hálózata fo-
lyamatosan bõvüljön, és további környezeti ne-
velési könyvtárak bevonásával legyen még telje-
sebb az adatbázis.

Fontos, hogy minél több leendõ taggal meg-
ismertessük a programot, hiszen ismert, hogy
közel sem ennyi a Magyarországon fellelhetõ,
igen értékes kiadványok száma. Több felsõokta-
tási intézményben, pedagógiai intézetben, szak-
mai szervezetnél, nemzeti parki igazgatóságnál,
erdészetnél és más, állami vagy civil intézmény-
ben vannak sokat érõ, hasznos kötetek, publiká-
ciók stb. Remélhetõleg további támogatással még
több könyvtár bekapcsolódik majd a láncba.

Érdeklõdni a következõ címeken lehet:
Környezeti Nevelési és Kommunikációs Prog-
ramiroda
1146 Budapest
Ajtósi Dürer sor 19�21.
Tel.: (1) 251-5647
Fax: (1) 251-2951
E-mail: gazdag@konkomp.ph.hu
www.prof.iif.hu/konkomp

Gazdag Rita projektvezetõ
Környezeti Nevelési Könyvtárhálózat


