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Dubniczky Zsolt 

Könyvtárak a fenntartható vízgazdálkodás 
szolgálatában1 

Az édesvízkészlet állandósága mellett a népesség és  ezzel együtt a felhasznált víz meny-
nyiségének növekedése, valamint a klímaváltozás oko zta elsivatagosodás arra figyelmez-
teti az emberiséget, hogy a meglév ő vízkészletekkel felel ősen gazdálkodjon: elégítse ki a 
szükségleteit, de kerülje a pazarlást. Mindez a fen ntarthatóság gondolatába illeszkedik, 
ami mellett Magyarország is elkötelezte magát. Ugya nakkor a fenntarthatóság a negatív 
környezeti hatás minimalizálására törekv ő zöld könyvtári gyakorlatok jellemz ő ismérve. 
Egy könyvtár nem a vízgazdálkodás terén tudja a kör nyezeti terhelését leginkább csökken-
teni. De ez is egy olyan terület az intézmény m űködésében, ahol a csöpög ő csapok elzárá-
sán túl még egyéb lehet őségei is vannak arra, hogy a napjaink globális kihí vását jelent ő 
környezettudatosságot és fenntarthatóságot szolgálj a, és felel ős vízgazdálkodást folytas-
son. Ezek közé tartoznak a zöldtet ős megoldások, illetve az épület környezetének vízta ka-
rékosságot el ősegítő kialakítása, valamint a szennyezett csapadék termé szetkárosító ha-
tását mérsékl ő esőkert létesítése. A dolgozat ezeket mutatja be részl etesebben. 

„Házad udvarából ne ereszd ki az eső,  
vagy hó levét, amíg nem használtad,  

így határodból, vármegyédből, országodból  
használatlanul a vizet ki ne bocsásd.” 

(Beszédes József) 

Tárgyszavak: vízgazdálkodás; környezetvédelem; fenntartható fejlődés; 
könyvtár; középület

A vízgazdálkodás és a fenntartható 

fejlődés 

 
A víz az élet alapvető eleme, az emberiség fenn-
maradásának záloga. Nem szükséges különös-
képpen bizonyítani, hogy mennyire fontos szerepet 
játszott s játszik ma is az emberiség történelmé-
ben, egy-egy kultúra és civilizáció létrejöttében és 
fennmaradásában. Az ókori, illetve az azt követő 
kultúrák szinte kivétel nélkül az életet jelentő víz 
környezetében alakultak ki, s az európai viszony-
latban jelentős mediterráneum is a Földközi-tenger 
adottságainak köszönhette virágzását. 
 
Ma már azonban számos forrásból halljuk, hogy a 
XXI. század egyik fő problémája az ivóvízellátás 
lesz. Alighanem nem véletlenül! Egyrészt az élet-
hez nélkülözhetetlen forrás, másrészt semmivel 
sem pótolható, s problémát jelent, hogy nem szál-
lítható nagy távolságokra.  
 

Talán azt hinnénk, hogy korlátlan mértékben áll 
rendelkezésünkre, de mégsem! Az emberiség által 
használható édesvízkészletnek a Föld egész víz-
készletéhez viszonyított aránya ugyanis igen ala-
csony! Vízkészletünk 97,5%-át a tengerek és óce-
ánok sós vize jelenti, s csupán 2-3%-ra tehető az a 
mennyiség, ami az ember számára hasznos édes-
víz mennyiségét alkotja. Viszont az ehhez való 
hozzáférés is korlátozott, mivel 68,7%-a kötött, 
azaz fagyott állapotban található, s a fennmaradó 
31,3%-ból is csak 0,3% a könnyen hasznosítható 
felszíni víz (1. ábra). Emellett további problémát 
jelent a Föld népességének, valamint a városi 
lakosság számának és ezzel együtt a vízfelhasz-
nálás mértékének a folyamatos növekedése, 
szemben azzal, hogy a rendelkezésre álló édesvíz 
mennyisége az elmúlt kétezer évben nem válto-
zott. Becslések szerint Földünk lakossága 2050-re 
eléri a 9 milliárd főt, amelynek kétharmada, közel 6 
milliárd fő városokban fog élni, ami jelentős és 
területileg aránytalan vízfelhasználást eredményez 
(2., 3. ábra). Emellett az ipar és a mezőgazdaság 
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is jelentős vízfelhasználó tényező, ami azt ered-
ményezte, hogy a XX. században megkilencszere-
ződött az elhasznált víz mennyisége. Ugyanakkor 
a klímaváltozás is kedvezőtlenül érinti Földünk 
vízkészletének alakulását. Hazánkban éppúgy 
tapasztalható, mint ahogy világviszonylatban is 

hallunk arról, hogy fokozódnak a szélsőséges idő-
járási viszonyok, a nedves területek még nedve-
sebbé, a száraz területek még szárazabbakká 
válnak, növekszik az évi középhőmérséklet és 
csökken a csapadékos napok száma (4. ábra).2 

 

 
 

1. ábra A Föld vízkészletének megoszlása 
(Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2010-0019_Hidrobiologia/ch02.html) 

 
 

 
 

2. ábra Az emberiség létszámának növekedése 
(Forrás: https://ourfiniteworld.com/2011/02/16/a-look-behind-rising-food-prices-population-growth-rising-oil-prices-

weather-events/) 
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3. ábra Az emberiség létszámának növekedése ábra és a rendelkezésre álló vízkészletek aránya 
(Forrás: http://www.fewresources.org/water-scarcity-issues-were-running-out-of-water.html 

 
 

 
 

4. ábra A rendelkezésre álló és a felhasznált édesvíz menny iségének földrajzi eloszlása 
(Forrás: https://www.grida.no/resources/5785 

 
 
Mindezek a jelenségek jórészt arra késztetik, de 
leginkább kényszerítik az emberiséget, hogy a 
meglévő vízkészletekkel takarékosan és felelősen, 
– mai fogalmainkkal élve – fenntarthatóan bánjon. 
A szükségleteit igényeinek megfelelően elégítse ki, 
de egyúttal kerülje a pazarlást és gondoljon a jövő-
re. 

A vízgazdálkodás kérdését is magába foglaló fenn-
tartható fejlődés napjainkban az emberiség jövőjé-
nek egészét érintő egyik legtöbbet emlegetett, 
Földünk fennmaradása érdekében általánosan 
ismert elvvé és követendő gyakorlattá váló fogal-
maink közé tartozik Megjelenése elsősorban a 
vízkészleteket is befolyásoló globális felmelege-
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désnek és klímaváltozásnak, valamint a népes-
ségszám növekedésének és az ezzel együtt járó 
urbanizációnak, illetve keresletnövekedésnek kö-
szönhető. Ugyanakkor megjelenésében közreját-
szott az a felismerés is, hogy a gazdasági növeke-
dés és az ezt szolgáló különböző, elsősorban ter-
mészeti erőforrások között az egészséges környe-
zet és a jövő érdekében egyensúlyra van szükség. 
Emellett világossá vált az is, hogy a környezet- és 
természetvédelem nem önmagában kezelendő 
feladat, hanem szorosan összefügg a gazdasági, 
társadalmi tényezőkkel, amelyeknek az együttese 
jelenti a fenntartható fejlődés három alappillérét. 
 
Manapság egyre inkább elfogadottá válik az a 
szemlélet, hogy egy ország/nemzet hosszú távú 
gazdasági növekedése leginkább akkor válik sike-
ressé, ha az egyoldalú növekedésre való koncent-
rálódás helyett úgy építi fel a gazdasági rendsze-
rét, hogy közben számol a nem megújuló energia-
források végességével, illetve emellett megújulókat 
is alkalmaz, ugyanakkor pedig küzd a szegénység 
és a társadalmi kirekesztettség ellen, elősegíti az 
integrációt és a lokális értékek védelmét. 
 
A fenntarthatóság koncepciója az 1990-es évek-
ben viszonylag hamar elterjedt, és azóta a gazda-
sági, társadalmi növekedést tárgyaló elképzelések 
mindennapi gyakorlatának részévé vált. A fogalom 
1992 után lett igazán ismert, amikor a Brundtland 
Bizottság ajánlásának köszönhetően az ENSZ 
Környezet és Fejlődés elnevezésű világkonferen-
ciája összeült Rio de Janeiróban. A konferencia 
által megfogalmazott Feladatok a 21. századra 
(Agenda 21) címet viselő dokumentumban közpon-
ti elemként szerepelt, napjainkban pedig jórészt 
általánosan ismert és elfogadott fogalommá nőtte 
ki magát. A riói konferencia rámutatott arra, hogy 
egyrészt a környezeti problémák nem választhatók 
el a gazdasági kérdésektől, másrészt pedig, hogy 
maga a fenntartható fejlődés egy összetett, jórészt 
minden szakmát és tudományágat, társadalmi és 
gazdasági kérdéseket egyaránt érintő fogalom, 
amelyben minden intézménynek, szervezetnek és 
szakmának megvan a maga szerepe, és kidolgoz-
hatók azok a feladatok, amelyek a célkitűzés szol-
gálatába állíthatók.  
 
A vízzel és vízgazdálkodással kapcsolatos kérdé-
sek fontosságát mutatja, hogy a Rióban megszüle-
tett, negyven fejezetből álló Agenda 21 akcióprog-
ram, mely ajánlásokat és javaslatokat fogalmazott 
meg a fenntartható fejlődés megvalósítása érde-
kében és azokat a problémákat tárgyalta, ame-
lyekkel az emberiség a XXI. században szembe-

sülni fog, egy külön önálló fejezetet szentelt az 
édesvíz, valamint a hozzá tartozó vízi ökosziszté-
mák és erőforrások kérdésének. A probléma ösz-
szetettségét mutatja, hogy mindezt nemcsak ön-
magában kezelte, hanem összefüggésbe hozta az 
ivóvízellátással és közegészségüggyel, a város- és 
vidékfejlesztéssel, az élelmiszertermeléssel, vala-
mint korunk egyik jelentős környezeti kihívásával, 
az éghajlatváltozással.3 

 
Nagy várakozás előzte meg a néhány évvel ezelőtt 
megrendezett 2015-ös ENSZ világkonferenciát, 
amelytől jelentős eredményeket vártak. Szeptem-
ber 25. és 27. között New Yorkban került sor az 
ENSZ hivatalos megalakulásának 70. évfordulója 
alkalmából a Fenntartható Fejlődési Célok (Sus-
tainable Development Goals) csúcstalálkozóra, 
amelyen a 193 tagállam 150 állam- és kormányfő-
je, valamint delegáltja vett részt.4 A csúcstalálkozó 
mondhatni jelentős eredménnyel zárult, hiszen a 
világ vezetői egy 2030-ig szóló 169 feladatot 17 
pontba sűrítő új, egyetemes célokat, alcélokat és 
indikátorokat magában foglaló rendszert fogalmaz-
tak meg Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable 
Development Goals – SDG) címmel, amelynek 
központi elemét a gazdasági és társadalmi válto-
zások mellett a környezetvédelmi kérdések alkot-
ták. A programban a fenntartható óceánokon kívül 
az édesvíz ugyancsak kulcsfontosságú tényező-
ként került elő, s a fő célok között a mindenki szá-
mára elérhető biztonságos víz, a vízminőség és 
vízhasználat kérdése, valamint a vizes ökoszisz-
témák védelmének biztosítása szerepelt.5 A csúcs-
találkozó sikeressége jelentősen függött az ezt 
követő párizsi klímakonferencia eredményességé-
től, ahol – talán felismerve a környezeti problémák 
jelentőségét – történelmi megállapodás született, 
hiszen a világ országai először írták alá a globális 
klímavédelmi egyezményt, amely konkrét feladato-
kat és kötelezettségeket ró az egyes nemzetekre6 
(5. ábra). 
 
 
Magyarország elkötelezettsége a 

fenntarthatóság mellett 

 
Hazánk a korábbi századokban és jelenleg is a 
jelentős mezőgazdasági területtel rendelkező or-
szágok közé tartozott és tartozik, amely emellett 
természeti kincsekben is mindig bővelkedett. Ezek 
közé sorolható a hazai vízállomány is, amelynek 
évenkénti ciklikussága a középkor folyamán egy 
folyamatos megújulást és regenerálódást – mai 
kifejezéssel élve fenntarthatóságot – jelentett a 
hazai vízgazdálkodás és az arra épülő mezőgaz- 
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5. ábra A 2015-ben elfogadott Fenntartható Fejl ődési Célok 
(Sustainable Development Goals – SDG) 

(Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goals) 
 
dasági termelés számára.7 Részben mindebből 
adódik, hogy a természet- és környezetvédelem 
kiemelt figyelemben részesült s részesül nálunk. 
Magyarországon a XIX. század második felében 
jelentek meg a környezet- és természetvédelem 
érdekében folytatott első jelentősnek mondható 
magyar törvénykezési gyakorlatok8, de már ezt 
megelőzően is számos olyan intézkedés született, 
mely a hazai természeti értékek védelmét és az 
értékek megmaradását szolgálta. 
 
Nemzetközi viszonylatban Hans Carl von Carlowitz 
(1645−1714) német pénzügyi tisztviselő (Kamera-
list) és szászországi bányakapitány 1713-ban 
megjelenő Sylvicultura Oeconomica című munká-
jára hivatkoznak mint a fenntarthatóság gondola-
tának első megjelenése.9 Magyarországi párhu-
zamként viszont Mária Terézia 1769. december 
22-én született erdőrendtartása, A fáknak és er-
dőknek neveléséről, és megtartásáról való rende-
lése10 említhető olyan dokumentumként, amely 
nemcsak a jelen szükségleteit, de a jövő generáció 
igényeinek kielégítését is szem előtt tartotta, és a 
kor ipari nyersanyagforrását adó szakszerű erdő-
gazdálkodásra helyezte a hangsúlyt. 
 
A XX. századból kiemelkedő jelentőségű az 1939-
ben megalakuló Országos Természetvédelmi Ta-
nács, valamint az 1972-es stockholmi ENSZ Kör-
nyezetvédelmi Világkonferencia hatására megszü-

lető 1976. évi II. tv. Az emberi környezet védelmé-
ről. Tíz év elteltével, 1987. december 17-én létre-
jött az önálló környezetvédelmi és vízgazdálkodási 
miniszteri tárca, a következő év áprilisában pedig 
megalakult a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium. Magyarország 2004-es uniós csatlakozá-
sának következtében hazánkra is vonatkoznak 
azok az elvek és célkitűzések, amelyeket az Unió 
fogalmazott és fogalmaz meg a környezetvéde-
lemmel és az ahhoz kapcsolódó fenntarthatóság-
gal kapcsolatban. 
 
A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos nemzetközi 
célkitűzéseket és egyezményeket az egyes orszá-
gok saját környezetvédelmi stratégiájukba illesztik. 
Magyarországon ezt a Nemzeti Környezetvédelmi 
Programok tartalmazzák, amelyeknek célja, hogy a 
környezeti feltételek biztosításával elősegítsék 
hazánk fenntartható fejlődési pályára való átállá-
sát. Ilyen dokumentumok 1997 óta készülnek Ma-
gyarországon,11 és összhangban az Európai Unió 
környezetpolitikai célkitűzéseivel, valamint a Nem-
zeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiával a 
hazai környezetügy középtávú átfogó stratégiájáról 
szólnak. Megjelenésük az 1995. évi LIII. törvény-
nek köszönhető, amely a környezet védelmének 
általános szabályait írta elő, rendelkezve egyúttal a 
Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozásá-
ról is. 
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A jelenlegi program a 2009 és 2014 közötti idő-
szakhoz képest hasonló célokat fogalmaz meg a 
hazai könyvtárakkal kapcsolatban.12 A 2015-ben 
elfogadott negyedik Nemzeti Környezetvédelmi 
Program13 horizontális céljai között az egyik leg-
fontosabb szempontként a társadalom környezet-
tudatosságának erősítése szerepel, amit a környe-
zettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősíté-
sével, valamint a társadalmi részvétel ösztönzésé-
vel és a környezeti információk minél pontosabb és 
alaposabb rögzítésével és összegyűjtésével, 
elemzésével és prezentációjával lehet elérni. 
 
A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód 
erősödése elsősorban a társadalmi értékrend 
megváltozásának a függvénye. Ezt a változást/ 
változtatást a környezeti szemléletformálás segíti 
elő, amely arra törekszik, hogy a társadalom egé-
sze, valamint a jelenlegi és jövőbeli döntéshozók 
megismerjék és elsajátítsák a környezettudatos 
viselkedés elveit és gyakorlatát támogatva és elő-
segítve ezzel a fenntartható fejlődés célkitűzéseit. 
A programban vázolt környezeti szemléletformálás 
a közgyűjteményeket (könyvtárak, múzeumok) 
több szempontból is érinti. Egyrészt nagymérték-
ben képesek támogatni a hazai köznevelési intéz-
mények környezeti nevelését, másrészt pedig a 
saját működésükbe és szervezeti felépítésükbe be 
tudják építeni a környezettudatos elveket és gya-
korlatokat. Ez utóbbi elsősorban az intézmény 
környezeti megterhelésének csökkentését segíti 
elő, amiben fontos szerepet játszik az alkalmazot-
tak környezettudatosságának növelése is. 
 
A könyvtárak a jelentős számú adatbázisok építé-
se, működtetése és szolgáltatása révén ma már 
számottevő energiafelhasználó intézmények, ezért 
nem mindegy, hogy ezek milyen forrásként és 
formában állnak a rendelkezésére. A Környezet-
védelmi Program a társadalmi részvétel és kör-
nyezeti információ terén többek között a hazai 
közgyűjteményeket is arra ösztönzi, hogy az in-
formációs rendszerek működtetését ellátó szerve-
rek, szerverparkok, adatközpontok által felhasznált 
energiát a hagyományos energiaforrások helyett 
egyre inkább alternatív energiaforrásokból merít-
sék. 
 
De emellett fontos lehet az is – már csak a környe-
zettudatosságuk demonstrálása végett is –, hogy 
megosszák az intézmény környezeti megterhelé-
sét szolgáló információkat, illetve ezek javulását.14 

 
 
 

A zöld könyvtár és a vízgazdálkodás 

 
Minden épület – legyen az közintézmény vagy 
magánház – a vele szemben támasztott követel-
ményeknek és elvárásoknak megfelelően jön létre, 
illetve alakul újjá. Emellett a könyvtár egésze – az 
épület és annak felszereltsége – természetesen 
tükrözi azt a kulturális szerepet és megbecsülést, 
amelyet az adott korban élvez. Mivel a tudás- és 
információszerzés szimbolikus megtestesülésének 
számított s számít ma is, különös figyelmet fordí-
tottak a nagyobb szabású nemzeti intézmények 
létrejöttére, hiszen leginkább egy nemzet kulturális 
emelkedettségét és nagyságát fejezték ki általa. 
Az épülettel szemben támasztott elvárások sokfé-
lék lehetnek, s többnyire csoportérdek, társadalmi 
akarat, politikai szándék játszik közre benne, s 
nem utolsósorban az a művészeti stílus és építési 
technológia, amely az adott korra jellemző. A 
könyvtárépületekkel szembeni elvárás leginkább 
két forrásból táplálkozik: megfelelő körülményeket 
biztosítson egyrészt az információszerzés és mun-
kavégzés folyamataihoz, másrészt az intézmény 
által gyűjtött dokumentumok tárolásához és hozzá-
férhetővé tételéhez. Manapság viszont, a környe-
zetvédelmi kérdések felerősödésével, a környezet-
tudatosság és az ökológiai lábnyom csökkentésé-
nek szándéka is fontos elvárássá és igénnyé nőtte 
ki magát. A külföldi példák jórészt ezt igazolják, a 
hazai törekvések pedig reménykedésre adnak okot 
ezzel kapcsolatban. 
 
A XXI. században jelentkező, a környezetünket 
érintő káros hatások – többek között az éghajlat-
változás vagy a biodiverzitás csökkenése – válasz-
tásra késztetik a környezetükért felelősen gondol-
kodó emberek többségét. Vagy folytatják a kör-
nyezetüket mindinkább megterhelő életformájukat, 
vagy, saját kényelmüket is részben feláldozva, 
megpróbálják a káros folyamatokat, a környezeti 
terhelés növekedését a lehetőségekhez mérten 
megfordítani vagy legalábbis csökkenteni. A jó-
részt ebből eredő környezettudatos gondolkodás 
és az azzal együtt járó fenntarthatóság ma már 
szerves része a politikai és társadalmi életnek 
egyaránt. Nemcsak a mindennapi emberek tartják 
ezt fontosnak, de egyúttal döntéshozók, állami 
szakemberek intézkedéseinek elemévé is kinőtte 
magát. 
 
Ezt az értékrendet nemcsak személyek követhetik 
és vallhatják magukénak, hanem olyan intézmé- 
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nyek is, amelyek a mindennapi működésükkel az 
általuk okozott környezeti megterhelés csökkenté-
sére törekszenek. Ebben a három közgyűjtemény-
típus – könyvtár, levéltár, múzeum – közül a 
könyvtárak járnak élen, s a hagyományosan mű-
ködő társaiktól való megkülönböztetés érdekében 
illetik őket zöld vagy fenntartható jelzővel, ami új 
feladatokat és távlatokat nyit meg előttük. 
 
A 2015-ben megfogalmazott Fenntartható Fejlődé-
si Célok egyúttal rávilágítottak arra is, hogy a kör-
nyezetvédelem és a fenntarthatóság egy szorosan 
egymásba fonódó, egymással összefüggő törek-
vés, mivel a fenntarthatóság gazdasági és társa-
dalmi vetületei egyben a negatív környezeti hatás 
minimalizálását is szorgalmazzák. Ebből az is kö-
vetkezik, hogy a zöld könyvtár több mint a környe-
zettudatosságot szolgáló részeknek az összessé-
ge, mert minden, a környezeti megterhelés csök-
kentését elősegítő zöld könyvtár egyben a fenn-
tarthatóságot is szolgálja, hiszen a minimális nega-
tív környezeti hatásának elérésében a gazdasági 
és társadalmi szempontok is jelen vannak. 
 
Az Online Dictionary for Library and Information 
Science (ODLIS) meghatározása szerint a zöld 
könyvtár szinonimájának tekinthető fenntartható 
könyvtár célja, egyrészt, hogy minimalizálja a ter-
mészeti környezetre gyakorolt negatív hatást, más-
részt pedig maximalizálja a beltéri környezet minő-
ségét, amit többek között a természetes erőforrá-
sok védelmével kíván elérni. Ez magától értetődő-
en a víz és vízi ökoszisztémák védelmére is vonat-
kozik. De ide tartozik a helyszín gondos kiválasz-
tásának, valamint a felelős hulladékgazdálkodás-
nak a kérdése is. Emellett a fenntartható/zöld 
könyvtár a környezettudatosság szempontjából 
figyelmet fordít a kapcsolódó szolgáltatásokra, a 
könyvtár működésére, a könyvtárhoz kapcsolódó 
programokra és eseményekre, valamint a gyűjte-
ményén belül a gyűjtőterületéhez igazodó, hagyo-
mányos dokumentumokból vagy virtuális elemek-
ből álló zöld állományt működtet.15 

 
Az ODLIS által adott meghatározás, valamint a 
korábban magunk alkotta, külföldi példákon (My 
Tree House – Szingapúr) nyugvó elképzelés és 
megfogalmazás16 arra utal, hogy a könyvtárak 
ezen új, a környezeti terhelés csökkentését elő-
irányzó generációjának környezettudatossága 
három, illetve négy fő terület köré szerveződik:  
1) új vagy átalakított környezettudatos könyvtári 

épület, 

2) a működésben és szolgáltatásban a környezet-
tudatosság és a fenntarthatóság egyaránt meg-
nyilvánuló érvényesülése, 

3) a szemléletformálás, oktató, nevelő tevékeny-
ségben való részvétel, 

4) egy környezettudatos közösség építése és 
fenntartása, a társadalom ökológiai gondolko-
dásának formálása. 

 
Egy könyvtár életében valószínűleg nem a vízgaz-
dálkodás az a terület, ahol a környezeti terhelést 
leginkább csökkenteni tudja, viszont nem is gon-
dolnánk, hogy a csöpögő csapok elzárásán kívül 
még más lehetősége is lehet egy intézménynek 
arra, hogy felelős vízgazdálkodást folytasson. Mint 
minden környezettudatos intézkedés, úgy jórészt 
ez is elválaszthatatlan a zöld jellegtől, függetlenül 
attól, hogy már meglévő vagy zölddé váló intéz-
ményről van-e szó. A zöld könyvtárak esetében 
ugyanis a felelős vízgazdálkodás jórészt elvárt 
kötelesség, másoknál viszont a zölddé válás egyik 
elemének számíthat. A kérdés fontosságát jelzi, 
hogy a különböző zöld épületminősítési rendsze-
rek indikátorai a vízfelhasználásra is rákérdeznek. 
 
A következőkben azt szeretnénk megvizsgálni, 
hogy a különböző területeken belül hogyan érinti a 
felelős vízgazdálkodás a könyvtárat, s milyen lehe-
tőségei és adottságai lehetnek egy intézménynek 
arra, hogy ezen a téren a társadalom gondolkodá-
sát megfelelő módon alakítani és formálni tudja. 
 
 
Az épület és környezete 

 
A zöld könyvtárakkal kapcsolatban megfogalma-
zott négyes kritériumrendszer általános és elvi 
megközelítéseket tartalmaz, ami – részletezettség-
től függően – tovább bontható olyan elemekre, 
komplex feladatokra, amelyek az általános szem-
pontrendszertől elvonatkoztatva a fenntartha-
tó/zöld tervezéssel, építéssel és működéssel kap-
csolatos gyakorlati teendőket foglalják magukba. A 
2013-ban megjelent IFLA kiadvány függelékében 
Klaus Ulrich Werner, a berlini Freie Egyetem Filo-
lógiai Könyvtárának munkatársa egy olyan listát 
(checklist) állított össze, ami a zöld könyvtári jelleg 
kialakításának és megvalósításának az egyes 
intézkedéseit tizenkét pontban foglalta össze,17 
ami persze nem jelenti azt – miként a szerző is 
állítja –, hogy mindezt ne lehetne tovább tagolni 
vagy újabb elemekkel, más intézkedésekkel bőví-
teni. 
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A lista egyik eleme az épület, amely szemlélhető a 
maga teljességében, de egyúttal felbontható az 
építészeti komponálás alapelemeire, amelyek így 
külön-külön is értékelhetőkké és elemezhetőkké 
válnak. A vízgazdálkodás kívül az épületen a csa-
padékvíz összegyűjtésére alkalmas tetőt, valamint 
az épület környezetét érinti.  
 
 
A zöldtető változatai 

 
A zöldtetős, azaz a tetőkerttel fedett épületek már 
az ókorban is ismertek voltak (babiloni függőkert, 
Augustus császár Mauzóleuma Rómában), az első 
következetes zöldtető-tervezőnek pedig a XIX. 
század végéről Le Corbusier-t (1887−1965) tart-
ják.18 Manapság viszont, mikor újból kezdenek 
nagyobb hangsúlyt fektetni a környezetkímélő és 
energiatakarékos irányelvekre, az ökotetőnek is 
nevezett zöldtetős megoldások újból divatossá 
váltak. Fontos azonban kiemelni, hogy mindez 
jórészt csak akkor hatásos, ha az épület tetején 
biológiailag értékes, azaz megfelelő vastagságú és 
megfelelő növényzettel beültetett földrétegről van 
szó. Elsőrendű célja és szerepe az épület belső 
hőháztartásának az energiatakarékos és kiegyen-
súlyozott biztosítása,19 de a vízgazdálkodás terén 
is jelentős eredmények érhetők el vele. 
 
A hagyományos megoldásokhoz képest jelentős 
előnyt jelent, hogy a zöldtető természetes módon 
képes elnyelni és tárolni a vizet, valamint nagymér-
tékben képes a tetőről a vízlefolyást csökkenteni, 
azaz a vízfelesleget késleltetve és mérsékelve 
vezeti el. A tetőnek ez a vízmegkötő szerepe több-
féle előnnyel rendelkezik. Egyrészt kedvező mikro-
környezetet teremtve elősegíti egy új élettér kiala-
kulását az eddig csupaszon álló holt felületen, 
másrészt pedig csökkenti a nagy esőzések okozta 
helyi vízrendszerekben (folyókban, patakokban) a 
vízszintemelkedést, azaz mérsékli az árvizek ki-
alakulását és azok veszélyeit.  
 
Becslések szerint az ökotetők az éves lefolyási 
mennyiséget 70%-kal képesek csökkenteni, meg-
akadályozva ezzel, hogy a sokszor szennyezett 
csapadékvíz jelentős mennyisége a tetőről a csa-
tornákba s onnan a folyókba kerüljön, ami egyúttal 
javítja a vízben élő állatok élőhelyének minőségét 
is. A zöldtetőn a csapadékvíz felszívása több he-
lyen és módon történik: egyrészt a talajban és a 
gyökérzónákban, másrészt a növényi lombozaton 
keresztül. Ezt követően a víz párolgás folytán jut 
vissza a légkörbe (evapotranszspiráció). A tetőt 
nem szükséges öntözni, hiszen funkciója éppen a 

csapadékvíz megkötése és tárolása, s ezért olyan 
növényekkel ültetik be, amelyek a helyi klímához 
teljes mértékben alkalmazkodnak és képesek a 
hosszabb szárazabb időszakokat is elviselni (var-
júháj- és fűfélék). Az ide telepített növények teljes 
vegetatív lefedettséget biztosítanak, vagyis talajta-
karásuk, illetve gyökérrendszerük révén a talajt a 
helyén tartják, ezzel megakadályozzák a szél és 
víz okozta talajeróziót. A kizárólag csapadékvíz 
táplálta tetőkerten megképződő mikroklíma az 
épület energiaháztartásának javításán kívül szá-
mos további, a városi levegő minőségének javulá-
sát szolgáló előnnyel is rendelkezik. A zöldtető 
mérsékli a városokban a kialakuló hőszigethatást, 
csökkenti a légszennyezést, megköti a levegő 
káros szennyeződéseit. Ugyanakkor a tetőn kiala-
kult vegetáció a madarak, lepkék és egyéb vadon 
élő állatok számára biztosít hasznos életteret – 
mérsékelve az urbanizáció okozta biodiverzitás 
csökkenését. 
 
Az építészeti fantázia szinte határtalan, s ma már 
léteznek olyan nagyobb közintézmények, ame-
lyeknél többé-kevésbé ez a tetőkertes megoldás 
érvényesül, és a talajfelszínből kinövő tető az épü-
let természeti beágyazottságának alapvető szim-
bóluma, miközben többféle funkciót is elláthat. 
Szolgálhat vízelnyelést, szigetelést, de lehet pihe-
nőhely is egyben. A világon már több egyetem és 
hozzá tartozó könyvtár rendelkezik ilyennel. Ezek 
közé tartozik a 2006-ban létrehozott Szingapúri 
Műszaki Egyetem (Nanyang Technological Univer-
sity), ahol a zöld tető technológiát az épületet borí-
tó üveghomlokzattal kombinálták, mely vizuális 
kapcsolatot teremt a külső környezettel (6. ábra).20 
A Hollandiában található Delfti Központi Könyvtár 
(Delft Central Library) tájba simuló zöld teteje 
nemcsak a belső tér szigetelését látja el, de egyút-
tal pihenő- és szórakozóhely is. Az épületet borító 
lankás zöld gyep a melegebb nyári hónapokban 
napozásra, télen viszont, havazás idején, szánkó-
zásra és egyéb téli sportokra ad alkalmat (7., 8. 
ábra). 
 
Könyvtárak esetében jórészt az 1990-es évek óta 
alkalmaznak zöldtetős megoldásokat s az első 
nagyobb szabású vállalkozás a Kanadában talál-
ható Vancouveri Közkönyvtár (Vancouver Public 
Library – VPL) volt, amely közel két év alatt 1993 
és 1995 között épült. A római Colosseumhoz ha-
sonlító homlokzat belső részén helyezkedik el a 
könyvtár a természetes fény szabad áramlását 
elősegítő, padlótól a mennyezetig elhelyezkedő 
ablakokkal, a tetején pedig a vízelnyelést és a 
hőháztartás egyensúlyát szolgáló, növényzettel 
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beültetett zöld tető kapott helyet. A felszínen több 
mint negyvenkétezer növényt – fűféléket és talaj-
takarókat – ültettek el, amelyeket a klimatikus vi-
szonyoknak teljesen megfelelő helyi flóravilágból 

válogattak össze. A könyvtárlátogató ugyan nem 
mehet ki a tetőre, de a környező épületek ablakai-
ból esztétikus látványt nyújt az évszakoknak meg-
felelően virágzó növényvilág21 (9., 10. ábra). 

 

 
 

6. ábra A szingapúri M űszaki Egyetem (Nanyang Technological University) zöl d teteje 
(Forrás: http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=846) 

 
 

 
 

7. ábra A Delfti Központi Könyvtár zöld teteje 
(Forrás: http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=534) 
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8. ábra A Delfti Központi Könyvtár zöld teteje 
(Forrás: http://www.mecanoo.nl/Projects/project/27/Library-Delft-University-of-Technology?t=0) 

 
 

 
 

9. ábra A Vancouver Public Library zöld teteje 
(Forrás: http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=29) 
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10. ábra A Vancouver Public Library zöld teteje (részlet)

(Forrás: http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=29
 
Könyvtárak esetében a zöldtető az Egyesült Áll
mokban a 2000-es évektől kezdődő
vált azóta is gyakran alkalmazott módszerré.
ismertebbek közé talán a Minneapolis Central
Library, (11. ábra) a Multnomah County Central 
Library, a Milwaukee Public Library
ez utóbbiban a természetes zöld tető
 

 
11. ábra

(Forrás: http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=232

A Vancouver Public Library zöld teteje (részlet)  
http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=29 

ő az Egyesült Álla-
ődően jelent meg s 

kran alkalmazott módszerré.22 Az 
Minneapolis Central 

Multnomah County Central 
Milwaukee Public Library tartozik, ahol 

ez utóbbiban a természetes zöld tetőt napelemek-

kel kombinálták.23 A 2010
Library Green Roof Projekt esetében a zöld tet
kevésbé ismert előnyét külön ki is emelték, misz
rint nagymértékben képes elnyelni az es
növelve a városnak amúgy is 
vességmegtartó képességét 

11. ábra A Minneapolisi Központi Könyvtár zöld teteje 
http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=232) 
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2010-es Milwaukee Public 
Library Green Roof Projekt esetében a zöld tető 

nyét külön ki is emelték, misze-
rint nagymértékben képes elnyelni az esővizet, 
növelve a városnak amúgy is igen alacsony ned-
vességmegtartó képességét (12., 13. ábra). 
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12. ábra
(Forrás: http://archive.jsonline.com/news/milwaukee/state

 

13. ábra A Milwaukee Public Library Green Roof projektjének e mblémája
(Forrás: 

 
Európa egyik legszebb és legnagyobb tet
a varsói Egyetemi Könyvtár rendelkezik, mely az 
1990-es évek végén és a 2000-es évek elején egy 
kísérleti projekt volt Lengyelországban, és az ök
lógiai építészet egyik legmodernebb megoldás
nak számít. Funkcionális értékei mellett páratlan 
esztétikai értékekkel is rendelkezik a Visztulára 
néző panorámája, valamint a gazdag és változatos 
vegetáció, illetve kertészeti megoldások miatt
(14. ábra). 
 
Egy másik víztakarékosságot szolgáló megoldás, 
amikor az épület tetején egy csapadékvíz össz
gyűjtésére alkalmas rendszert fejlesztenek ki, és 
az összegyűjtött vizet az épületen belül vagy az 
épület környezetében tárolják, majd pedig az i
tézmény működésében hasznosítják. A külföldi 
példák, de már a hazánkban is megjelen
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12. ábra A Milwaukee Public Library zöld teteje 

http://archive.jsonline.com/news/milwaukee/state-wants-mmsd-to-go-even-greener
278143321.html/ 

 
A Milwaukee Public Library Green Roof projektjének e mblémája

(Forrás: http://old.mpl.org/file/green_tours.htm) 
 

Európa egyik legszebb és legnagyobb tetőkertjével 
rendelkezik, mely az 

es évek elején egy 
kísérleti projekt volt Lengyelországban, és az öko-
lógiai építészet egyik legmodernebb megoldásá-
nak számít. Funkcionális értékei mellett páratlan 

kel is rendelkezik a Visztulára 
 panorámája, valamint a gazdag és változatos 

vegetáció, illetve kertészeti megoldások miatt24 

Egy másik víztakarékosságot szolgáló megoldás, 
amikor az épület tetején egy csapadékvíz össze-

rendszert fejlesztenek ki, és 
jtött vizet az épületen belül vagy az 

épület környezetében tárolják, majd pedig az in-
ködésében hasznosítják. A külföldi 

példák, de már a hazánkban is megjelenő gyakor-

latok (pl. Komló Városi Könyvtár
rá, hogy a csapadékvíz ilyen közvetlen hasznos
tása napjainkban a könyvtáraknak a fenntarthat
ság céljait szolgáló teret nyer
szűrésen és tisztításon átesett csapadékvizet fe
használhatják többek között toalettek öblítésére
vagy olyan rendszerekben, ahol elegend
résre és tisztításra épülő vízkezelési megoldás. 
Gyakran használják arra, hogy az épület tetejének 
más részén található növényzettel beültetett zöl
tetőt öntözzék csapadékmentes id
pegtetőrendszer segítségével. Egy másik felhas
nálási terület, amikor az épület kertjét öntözik ezzel 
a vízzel. A számos példa közül az ausztráliai 
Melbourne Library (East Melbourne Library & 
Community Centre)26 vagy az egyesült államokbeli 
San Anselmo Public Library
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A Milwaukee Public Library Green Roof projektjének e mblémája  

Komló Városi Könyvtár)25 arra világítanak 
rá, hogy a csapadékvíz ilyen közvetlen hasznosí-
tása napjainkban a könyvtáraknak a fenntartható-
ság céljait szolgáló teret nyerő gyakorlata. Ezt a 

résen és tisztításon átesett csapadékvizet fel-
használhatják többek között toalettek öblítésére, 
vagy olyan rendszerekben, ahol elegendő a szű-
résre és tisztításra épülő vízkezelési megoldás. 
Gyakran használják arra, hogy az épület tetejének 
más részén található növényzettel beültetett zöld-

t öntözzék csapadékmentes időszakban cse-
egítségével. Egy másik felhasz-

nálási terület, amikor az épület kertjét öntözik ezzel 
a vízzel. A számos példa közül az ausztráliai East 

(East Melbourne Library & 
vagy az egyesült államokbeli 

y27 említhető. 
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14. ábra A varsói Egyetemi Könyvtár zöld teteje 
(Forrás: http://www.greenroofs.com/projects/warsaw_u_library/warsaw_u_library7.gif) 

 
Jól példázza a zöld tetőnek ezt a megoldását a 
Strasbourgi Nemzeti Egyetemi Könyvtár (Bibliothē-
que Nationale et Universitaire; BNU) épületének 
felújítási munkálata. A BNU-projekt 2006 nyarán 
kezdődött, az épület 2014 őszén nyitotta meg újra a 
kapuit a felhasználók előtt. A nagyszabású munká-
latok egy 19. század végén épült reprezentatív in-
tézmény fenntarthatósági szempontú felújításáról 
szóltak, melynek során többek között növelték az 
épület energiahatékonyságát, a beépíthető termé-
szetes és környezetbarát anyagoknak a mennyisé-
gét, valamint olyan tetőrendszert alakítottak ki, mely 
a csapadékvíz összegyűjtésére alkalmas. A vizet itt 
egy föld alatti 20 m3-es tartályba gyűjtik egybe, majd 
szűrés után jórészt az épület WC-inek öblítésére 
használják, ami egyúttal lehetővé teszi a természe-
tes ivóvízforrások felhasználásának mérséklését.28 

 
A csapadék ily módon történő összegyűjtésére 
már az új könyvtárépületek tervezésénél is gon-
dolnak. Egy jó példa erre a 2006 januárjában 
megnyílt Santa Monica Public Library, amelyet már 
eleve úgy terveztek és építettek, hogy az épület 
minél kevesebb negatív hatást gyakoroljon a kör-

nyezetére. A könyvtár honlapján olvasható kulcs-
fontosságú fenntarthatósági jellemzők között ott 
szerepel a vízgazdálkodás és -megőrzés szem-
pontja is, amelyet a könyvtár különböző módokon 
próbál meg elérni. Az egyik módszer, hogy az épü-
let alatt már az építés kezdetén egy 200 000 literes 
ciszternát/víztárolót építettek, amelybe összegyűj-
tik a tetőről lefolyó csapadékvizet és azt a könyvtár 
parkosított részében öntözésre használják. Ez 
egyrészt az öntözéshez szükséges vízfelhasználás 
mennyiségét csökkenti, másrészt mérsékli a csa-
padékvíz elszállítását végző csatornarendszer 
túlterhelését (15., 16. ábra). 
 
 
Az épület környezetének kialakítása 

 
A hely kiválasztásának ősidők óta megvan a maga 
szakrális jelentősége és rítusa (pl. megszentelés), 
ugyanakkor jórészt minden helynek egyedi, nem 
pótolható és nem ismételhető tulajdonságai van-
nak. Mint minden épület, úgy a könyvtárak eseté-
ben is fontos szempont a megfelelő hely, a telek 
kiválasztásának kérdése, ami függ többek között a 
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15. ábra A Santa Monica Public Library épületének alján talál ható víztároló  … 
(Forrás: https://smpl.org/Sustainability_Water_Management.aspx) 

 

 
 

16. ábra … és annak építése 
(Forrás: https://smpl.org/Sustainability_Water_Management.aspx) 

 
terület adottságaitól, a város épületszövetétől, a 
tervezett könyvtár nagyságrendjétől, a beruházás 
mértékétől. Szakralitás ugyan nem fűződik hozzá, 
de sokszor szimbolikus jelentőségre tesz szert, 
hiszen részben a közösség kultúrához való viszo-
nyáról, a kultúrának a mindennapjaikban játszott 
szerepéről árulkodik: központi helyet foglal-e el, 
vagy inkább a perifériára utaltatik. Persze az sem 
elhanyagolható tényező, hogy a könyvtár már egy 
beépült központi, centrális helyen kerül elhelyezés-
re, ahol sokszor alkalmazkodnia kell a környezeté-
hez: a rendelkezésre álló telek szabályos vagy sok 
esetben szabálytalan alakjához, a környező épüle-
tek nagyságrendjéhez és olykor stílusához. Vagy, 
éppen ezzel ellenkezőleg, a város külső, kevésbé 
beépített részén kap helyet, ahol maga válhat ter-
mészeti és épített környezetének formálójává. 
 
Az ilyen nagyobb épületek esetében azonban 
nemcsak magáról az épületről van szó, hanem az 
épületet körülvevő külső térről is, amely az épület-
nek, valamint belső terének jórészt a szerves ré-
sze és elválaszthatatlan eleme. Az épületet körül-
vevő külső tér környezeti szempontjai sokrétűek 

lehetnek, amelyben csak egy – bár lényeges – 
szempont a terület biztosította esztétikai érték. 
Főleg a zöld könyvtárak esetében beletartoznak 
ebbe még többek között azok az ökológiai szem-
pontok is, amelyek a belső tér levegőminőségének 
javítását szolgálják,29 vagy az erőforrások felhasz-
nálásáról szólnak.  
 
A vízgazdálkodás szempontjából sokszor jogosan 
merül föl a kérdés, szükség van-e minden esetben 
fűre, azaz szükséges-e a könyvtár környezetét 
gyepszőnyeggel ellátni? Semmi kétség nem férhet 
hozzá, hogy az ápolt zöld felület esztétikus lát-
ványt nyújt, és kellemes benyomást gyakorol az 
emberre, javíthatja a belső tér levegőminőségét, 
sőt a könyvtár környezeti elkötelezettségét is de-
monstrálja. Azonban nem biztos, hogy a vízgaz-
dálkodás szempontjából mindig s mindenhol haté-
kony, valamint költség- és forráskímélő megoldás! 
Az öntözőrendszer kiépítése, a park fenntartása 
állandó munkát és költséget igényel. Gépek szük-
ségesek hozzá, amelyek környezetterhelő üveg-
házhatású gázokat bocsátanak ki. Ezért sokszor 
elég csak egyes részeket füvesíteni, vagy olyan 
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fűféléket telepíteni, amelyek a helyi klimatikus v
szonyokhoz alkalmazkodva elviselik a napjainkat 
egyre inkább jellemző szélsőséges idő
nyokat is. A szárazabb klímájú területen a gye
szőnyeget kiváltó alternatív megoldások közé ta
toznak a sziklák, terméskövek elhelyezése és kis 
vízigényű sziklakertek kialakítása, valamint a mu
csozás, illetve olyan talajtakarók telepítése, am
lyek öntözés nélkül a hosszabb szárazabb id
kokat is könnyen, károsodás nélkül átvészelik.
 
Hasonlóképpen a víztakarékosságot szolgálja, 
hogyha a könyvtár parkjait olyan ő
nyekkel ültetik be, amelyek alkalmazkodtak a helyi 
klímához és időjárási adottságokhoz, és ellenállók 
a kártevőkkel szemben. Különösen olyan terület
ken fontos mindez, ahol az éghajlati viszonyoknak 
köszönhetően elég sok és hosszú a csapadé
mentes időszakok száma. Az Ausztráliában 2013
ban megnyílt, az ottani zöld épületmin
sítvány (Green Star) öt csillagot elért, zöld köny
tárként működő Melton Public Library
lic Library and Learning Hub) környezetének kial
kítása során a szakemberek ügyeltek arra, hogy 
 

 
17. ábra A Melton Public Library gyermekek számára kialakíto tt udvara

(Forrás: https://www.flickr.com/photos/86368696@N03/14276638567/in/photostream/lightbox/

féléket telepíteni, amelyek a helyi klimatikus vi-
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szakok száma. Az Ausztráliában 2013-

ni zöld épületminősítési tanú-
sítvány (Green Star) öt csillagot elért, zöld könyv-

Melton Public Library (Melton Pub-
lic Library and Learning Hub) környezetének kiala-
kítása során a szakemberek ügyeltek arra, hogy 

kerüljék az egzotikus növényvilá
nos növényeket használjanak
említett Santa Monica Public Library felel
gazdálkodást szolgáló zöld könyvtári megoldásai 
közé a parkosításhoz használt megfelel
zet összeválogatása is beletartozik. Mindennek 
egy nagyon jó kommunikációs fóruma az a köny
tár honlapján található térkép/helyszínrajz, amely a 
könyvtár külső környezetét az egyes helyszínekre 
lebontva ábrázolja. A térképen minden egyes hel
színhez (pl. parkoló, udvar) külön kis „fül” tartozik, 
amelyre, ha rákattintunk, egy olyan felnyíló tart
lom jön elő, amelyből az érdekl
kapcsolódó feliratok segítségével megtudhatja, 
hogy az adott területet milyen 
kel ültették be. A képek az egyes növényekr
készültek, de egyúttal látható az adott helyszín 
távlati fotója is31 (18., 19. ábra
sokszor többet jelentenek, mint egyszer
ció, hiszen a segítségükkel a felhasználó megi
merheti saját környezetének természeti értékeit, 
ami egyúttal arra is szolgál, hogy 
azok fenntartására és megő

A Melton Public Library gyermekek számára kialakíto tt udvara
https://www.flickr.com/photos/86368696@N03/14276638567/in/photostream/lightbox/
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kerüljék az egzotikus növényvilágot és csak ősho-
nos növényeket használjanak30 (17. ábra). A már 
említett Santa Monica Public Library felelős víz-
gazdálkodást szolgáló zöld könyvtári megoldásai 
közé a parkosításhoz használt megfelelő növény-
zet összeválogatása is beletartozik. Mindennek 

nagyon jó kommunikációs fóruma az a könyv-
tár honlapján található térkép/helyszínrajz, amely a 

 környezetét az egyes helyszínekre 
lebontva ábrázolja. A térképen minden egyes hely-
színhez (pl. parkoló, udvar) külön kis „fül” tartozik, 

ha rákattintunk, egy olyan felnyíló tarta-
ől az érdeklődő képek és hozzá 

kapcsolódó feliratok segítségével megtudhatja, 
hogy az adott területet milyen őshonos növények-
kel ültették be. A képek az egyes növényekről 

tható az adott helyszín 
18., 19. ábra). A képek azonban 

sokszor többet jelentenek, mint egyszerű informá-
ció, hiszen a segítségükkel a felhasználó megis-
merheti saját környezetének természeti értékeit, 
ami egyúttal arra is szolgál, hogy igénye legyen 
azok fenntartására és megőrzésére. 

 

A Melton Public Library gyermekek számára kialakíto tt udvara  
https://www.flickr.com/photos/86368696@N03/14276638567/in/photostream/lightbox/) 



Dubniczky Zs.: Könyvtárak a fenntartható vízgazdálk odás … 

218 

 
 

18. ábra A Santa Monica Public Library kertjének térképe 
(Forrás: https://smpl.org/Sustainability_Landscaping_Map.aspx) 
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19. ábra A Santa Monica Public Library központi udvara és az o tt látható növények 
(Forrás: https://smpl.org/Sustainability_Central_Courtyard.aspx) 

 
Könyvtári esőkertek 

 
Külföldi könyvtáraknál napjainkban már elég gyak-
ran alkalmazott megoldás az Egyesült Államokban 
kifejlesztett esőkert (raingarden) kialakítása és 
telepítése. Előnye, hogy a tárolókapacitása sok-
szorosan felülmúlja a hagyományos rendszerek 
vízbefogadó képességét. Egy világszerte alkal-
mazható tájépítészeti elem, aszályos területeken 
éppúgy, mint a legcsapadékosabb városokban. Az 
első esőkertet Amerikában 1990-ben a marylandi 
Prince George megyében hozták létre,33 könyvtá-
rak esetében a 2000−2010-es évektől kezdődően 
találkozhatunk vele. Hazánkban ma még csak 
elvétve létezik,34 talán kevésbé ismert volta miatt, 
könyvtár környezetében pedig – tudomásunk sze-
rint – nem is fordul elő. Pedig nem is gondolnánk, 
hogy milyen sokrétű és hasznos megoldás, főleg a 
környezet- és természetvédelem szempontjából!  
 
Ebben az esetben, szemben a víztározókkal, nem 
a csapadékvíz összegyűjtésére és újrahasznosítá-
sára esik a hangsúly, hanem elsősorban arra a 
tisztító mechanizmusra, amely nagymértékben 
csökkenti a szennyezett csapadék természetkáro-
sító hatását. Az épület környezetében kialakított 

esőkert egy eleven biológiai laboratóriumként mű-
ködik, ugyanis kiszűri a nehézfémek több mint 90 
százalékát, a nitrátok és nitritek 100, a szénhidro-
gének közel 100 százalékát. 
 
Ugyanakkor pedig, mivel csak fokozatosan juttatja 
vissza az esővizet a folyókba, patakokba, a lokális 
árvizek kialakulásának veszélyeit is hatékonyan 
képes ellensúlyozni. További előnye, hogy elősegí-
ti a felszín alatti vizek újratöltődését, illetve a beül-
tetett őshonos növények vízmegkötő szerepének 
segítségével támogatja, helyrehozza és megőrzi a 
városi fejlődés révén kiszorított természetes víz-
körforgási folyamatokat. 
 
Az esőkert egy mesterséges mélyedés a könyvtár 
épületének a közelében, a könyvtárhoz tartozó 
kerten vagy területen belül egy speciálisan kialakí-
tott kisebb rész, amely a terület vízelvezetési rend-
szerének a végpontját jelenti. A legtöbb esetben az 
épület ereszcsatornájának közelében található, 
más alkalommal viszont aszfaltozott utak, járdák 
mentén alakítják ki. Nem foglal el különösebben 
nagyobb helyet, a begyűjtendő terület mindössze 
egytizedét-egyötödét, azaz egy 300 négyzetméte-
res területből 30–60 négyzetmétert.  
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Az esőkert az erdők természetes vízgyűjtő meden-
céjét utánozza, ahova az esővíz folyásirányának 
megfelelően egy már meglévő, vagy mestersége-
sen kialakított mélyedésbe terelik a csapadékvizet. 
A kialakított mélyedésbe egy, az adott területhez 
illeszkedő kaviccsal és komposzttal kevert talajré-
teg kerül, amelybe a nedvességet tűrő őshonos, a 
helyi klimatikus viszonyokhoz alkalmazkodó növé-
nyeket ültetnek. A rendszer automatizmusának 
biztosítása érdekében fontos, hogy a komposzt 
hogyan, milyen hőmérsékleten, miből készül, és mi 
a részecskemérete, valamint, hogy mekkorák azok 
a kavicsszemcsék, amelyek a víz átfolyását bizto-
sítják. Ugyanis ebben a speciálisan kialakított ta-
lajban apró mélyedések vannak, amelyben egy-
részt összegyűl az esővíz, másrészt pedig csak 
lassan szívódik fel a mélyebb rétegekbe. Jórészt 
ennek köszönhetően marad állandó a közeli ter-
mészetes (föld alatti és feletti) víztározók szintje, 
mivel vízkészletük az esőkertből lassan, de folya-
matosan pótlódik. 
 
Ez a mesterségesen kialakított mélyedés jórészt 
semmi gondozást nem igényel, a természetben 
lejátszódó természetes mechanizmusokra épülő 
rendszer önállóan, külső beavatkozásoktól mente-
sen működik. Ezt bizonyítja az elsőként kialakított 
esőkert, ahol a mesterségesen telepített szűrőré-
tegeket máig nem kellett kicserélni. A talaj ugyanis 
azokból a növényi hulladékokból épül folyamato-
san, amelyeket a talajban élő organizmusok alakí-
tanak át hasznos anyagokká, a mélyedésben elhe-
lyezkedő őshonos növények pedig természetes 
módon szorítják ki a nemkívánatos gazokat.  
 
Az esőkertek a hasznosságuk mellett kellemes és 
érdekes látványt is nyújtanak. Nem szabadidős 
parkok, de mindenképpen komfortosabbá és esz-
tétikussá teszik az épület környezetét. Ugyanakkor 
a (nagy)városi környezeten belül a biodiverzitás 
fennmaradását is támogatják, ideális életteret 
nyújtva a rovaroknak és kisebb madaraknak. 
 
Egy esőkert kialakítása gondos tervezést igényel 
és több szakember együttműködésére van szük-
ség hozzá, hosszú távon viszont mindenképpen 
költségkímélő megoldás. Az állandó locsolást és 
gondozást igénylő, valamint csatornázással páro-
suló füvesített területekhez képest alacsony a 
fenntartási költsége, a kiépítése során pedig sok 
vízelvezető rendszer, árok és csatorna megépíté-
sétől és folyamatos karbantartásától mentesülhet 
az intézmény.35 

 

Az esőkertek természetvédelmi és esztétikai jel-
lemzőkön nyugvó tájértékét jelzi, hogy a könyvtá-
rak szívesen osztják meg a nagyközönséggel eső-
kertjük kialakítási projektjét, bemutatva egyben 
ennek a tájalkotó elemnek az előbbiekben vázolt 
számos előnyét és a könyvtár életében megmutat-
kozó hasznosságát. A megosztás persze nemcsak 
tájékoztatás, hanem motiváló erőt is jelenthet az 
érdeklődők számára. Az egyesült államokbeli 
Louttit Library esetében a kialakítás legfontosabb 
fázisát rögzítő képeknek a bemutatása egyfajta 
gyakorlati útmutató is azoknak, akik hasonló meg-
oldásokban gondolkodnak36 (20., 21., 22., 23. áb-
ra). De hasznos útmutató lehet az is, ha a könyvtár 
olyan tartalmakhoz irányítja az olvasóit, ahol a 
könyvtártól független esőkertekről olvashat bővebb 
információkat – mint ahogy teszi ezt az észak-
amerikai Wisconsin Államban található Rosemary 
Garfoot Public Library akkor, amikor zöld könyvtá-
rának bemutatása során a saját esőkertjét ismerte-
ti37 (24. ábra). Az esőkertekről szóló tartalmak 
lehetnek mind könyvészeti dokumentumok mind 
elektronikus források, és a legtöbb esetben az 
adott könyvtár környezeti vagy fenntarthatósá-
gi/zöld gyűjteményében szerepelnek a vízzel és 
vízgazdálkodással kapcsolatos témakör alatt. 
 
 
A könyvtár működése 

 
A zöld könyvtár mindennapi működésének jellem-
zői között az energiahatékonyságtól kezdve a hul-
ladékgazdálkodásig bezárólag számos tényező 
megtalálható – köztük a már említett vízgazdálko-
dási és -takarékossági megoldások is. Ez főként 
két dologra terjed ki a könyvtár működése során: a 
vízpazarlás elkerülésére, valamint a szürke víz 
felhasználására, mely utóbbi az előzőekben már 
érintett összegyűjtött csapadékvíz újrahasznosítá-
sát jelenti (WC öblítés, kert és növények locsolá-
sa). A felhasználás hatékonyságát és kiszélesíté-
sét növelheti, ha egy intézmény szürkevíz tisztító 
berendezést alkalmaz. 
 
A fenntartható vízgazdálkodást szolgáló vízpazar-
lás elkerülése már nem csupán az infrastrukturális 
feltételeken, a víztakarékos csaptelepek (infrave-
zérlésű csaptelep, perlátor felszerelése) alkalma-
zásán nyugszik, hanem főként a könyvtári sze-
mélyzet odafigyelésén és gondoskodásán alap-
szik. A csöpögő csapok elzárása vagy meghibáso-
dás esetén szerelő/karbantartó hívása mindnyá-
junk számára egyforma közös érdek és felelősség, 
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20. ábra A Louttit Library es őkertjének kialakítása 
(Forrás: https://web.uri.edu/riss/louttit-library-rain-garden/) 

 

 
 

21. ábra A Louttit Library es őkertjének kialakítása 
(Forrás: https://web.uri.edu/riss/louttit-library-rain-garden/) 
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22. ábra A Louttit Library es őkertjének kialakítása 
(Forrás: https://web.uri.edu/riss/louttit-library-rain-garden/) 

 

 
 

23. ábra A Louttit Library es őkertjének kialakítása 
(Forrás: https://web.uri.edu/riss/louttit-library-rain-garden/) 

 



TMT 65. évf. 2018. 4. sz. 

24. ábra 
(Forrás: http://www.crossplainschamber.net/visiting

 
függetlenül még attól is, hogy felhasználóként vagy 
munkatársként vagyunk jelen a könyvtár
ményben. A víztakarékos tippekre felhívó plakátok, 
feliratok és ábrák elhelyezése viszont a könyvtár és 
 

 
25. ábra 

(Forrás: http://fm.lau.edu.lb/sustainability/energy

 
24. ábra A Rosemary Garfoot Public Library es őkertje 

http://www.crossplainschamber.net/visiting-cross-plains.html
 

függetlenül még attól is, hogy felhasználóként vagy 
munkatársként vagyunk jelen a könyvtári intéz-
ményben. A víztakarékos tippekre felhívó plakátok, 
feliratok és ábrák elhelyezése viszont a könyvtár és 

a könyvtárosok elkötelezettségén és környezettud
tosságán múlik. Ezekkel figyelmeztethetjük eg
mást, de ötleteket is adhatunk otthonra (

25. ábra Felelős vízgazdálkodásra ösztönz ő plakát 
http://fm.lau.edu.lb/sustainability/energy-saving-and-water-conservation/
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plains.html) 

a könyvtárosok elkötelezettségén és környezettuda-
tosságán múlik. Ezekkel figyelmeztethetjük egy-
mást, de ötleteket is adhatunk otthonra (25. ábra). 

 

conservation/) 
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Manapság már egyre nagyobb hangsúly esik a 
fenntarthatóságra, ezért számos intézmény hosszú 
távú stratégiáiban és rövid távú célkitűzéseiben 
egyaránt ott szerepelnek az ezzel kapcsolatos, 
illetve ezt támogató intézkedések is. A vízgazdál-
kodás ezeknél az irányelveknél úgyszintén megke-
rülhetetlen elem. A világ iparilag fejlettebb, egyúttal 
a fenntarthatóságra is nagyobb hangsúlyt helyező 
régióiban már számos, a környezettudatos irányel-
veket valló vagy zöld épületminősítési fokozattal 
rendelkező könyvtár is része vagy részévé válik 
ennek a tervezési folyamatnak. Részben önállóan, 
részben fenntartójuk fenntartható fejlődési straté-
giáihoz képest fogalmazzák meg azon saját célki-
tűzéseiket és irányelveiket, amelyek a környezeti 
terhelés minimalizálását s benne a vízgazdálkodá-
si kérdéseket érintik. Persze korántsem gondoljunk 
itt különleges eljárásokra, hiszen az esetek döntő 
többségében – természetesen különböző módo-
kon – célként és eredményként egyaránt a vízfel-
használás csökkentése szerepel. Viszont külön 
örvendetes esemény, ha már nemcsak a célokról, 
hanem a könyvtárról szóló jelentésekben és hír-
adásokban az eredményekről is olvashatunk! 
 
 
A környezettudatos közösség építésének 

elősegítése 

 
Egy könyvtár nemcsak információszolgáltató hely, 
de a közösség építésében és nevelésében is sok-
szor aktív szerepet játszik. Manapság ez a szerep, 
a könyvtárak közösségi térré formálódása révén, 
egyre dominánsabban érvényesül, ami nemcsak 
kihívások elé állítja a könyvtárakat, de felelősséget 
is helyez a vállukra. A lehetőségek és az adottsá-
gok sokfélék lehetnek, az intézmény elkötelezett-
ségét mutatja, hogy miként merít ezekből és ho-
gyan gazdálkodik velük. A szemléletformálás terü-
letén megkülönböztethető különböző változatok 
(passzív, preaktív, aktív)37 korántsem a környezet-
tudatos elköteleződés fokmérői, csupán csak a 
felhasználóréteg megszólítását és bevonását jel-
lemző aktivitási formák. Mindegyik egyformán 
hasznos, és nem egymást kizáró tényezők! 
 
Egy könyvtár dokumentumainak főként tematikus 
rendezettsége többnyire a könyvtárosok szaktudá-
sán múlik, és a felhasználó információkeresését 
segítő hozzáadott értéknek számít. A fenntartható-
sághoz és fenntartható fejlődéshez kapcsolódó 
tematikus gyűjtemény kialakítása viszont még több 
is ennél, mivel értékorientációt és értékrendet köz-
vetít, kettős értelemben. Pozitív értéket sugall a 
felhasználó felé, de egyúttal a könyvtár elkötele-

zettségét is demonstrálja. Az ilyen gyűjtemények-
ből – legyenek azok valósak vagy virtuálisak – a 
vízgazdálkodást érintő dokumentumok sem hiá-
nyozhatnak, s alighanem kivétel nélkül meg is 
találhatók bennük! 
 
Ha megnézzük a napjainkban ugyan nem működő 
Kulturális Innovációs Alapítvány zöld könyvtári 
állományát, láthatjuk, hogy nemcsak a vízzel fog-
lalkozó dokumentumok képviseltetik benne magu-
kat igencsak szép számmal, hanem azok is, ame-
lyek a vízi és környezeti nevelés kérdésköré cso-
portosulnak.38 Az elektronikus könyvtári katalógu-
sok fenntarthatósági gyűjteményén belül sokszor 
külön segítség és az információkeresés gyorsasá-
gát és relevanciáját szolgálja az a felhasználó által 
beállítható tematikus bontás vagy szűrő, mely az 
adott gyűjteményen belül a vízzel és vízgazdálko-
dással kapcsolatos tartalmakat (pl. vízvédelem, 
vízforrások fejlesztése, szennyvizek, csapadékvíz, 
vízminőség) válogatja ki a felhasználó számára.39  
 
A közösségépítés és szemléletformálás talán leg-
aktívabb formája a programszervezés, mely válto-
zatos, szinte kimeríthetetlen formában képes a 
különböző területeken dolgozó, de hasonló érték-
rendet követő, a természeti forrásokat és értékeket 
óvó embereket megszólítani és cselekvésre bírni. 
Az ilyen rendezvény lehet elméleti vagy gyakorlati, 
ahol például egy workshop alkalmával a csapadék 
összegyűjtésének módszereit sajátíthatják el az 
érdeklődők,40 illetve hétköznapi vagy tudományos, 
ahol például a természettudományok, a technoló-
gia, a mérnöki ismeretek és a matematika össze-
kapcsolásán alapuló “STEAM-oktatás” keretében 
az életet adó víz csodálatos természetére világíta-
nak rá a szakemberek.41 A víz (március 22.) és a 
Föld (április 22.) világnapja szinte tálcán kínálja 
minderre a lehetőséget – de ez csupán két, jórészt 
kihagyhatatlan alkalom! Hazai példaként a 2017. 
évi Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat 
említhető, melynek aktuális témáját a vízgazdálko-
dási kérdéseket is magába foglaló „Csak tiszta 
forrásból” bartóki idézet adta és foglalta keretbe. 
Miként a szervezők is kiemelték a tiszta forrás 
„környezetünk szépségeinek védelmére és meg-
becsülésére is utal. Minél többen, minél több oldal-
ról erősítjük a gyerekekben és felnőttekben a kör-
nyezet iránti szeretet igényét, talán annál jobban 
odafigyelnek arra. Jó lenne, ha sokan hinnének 
abban, hogy amennyiben közösen megtaláljuk 
azokat a lehetőségeket, amelyekkel naponta tehe-
tünk is közvetlen környezetünkért, az életünk 
szebb, tartalmasabb és egészségesebb lesz”. 42 
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Szinte felsorolni is nehéz, hogy milyen változatos 
programokkal várták a hazai könyvtárak az érdek-
lődőket, a legfiatalabb korosztálytól kezdve az 
idősekig bezárólag: több mint hétezer program és 
több mint kétezer könyvtár közreműködése. 
 
Ez a dolgozat is ennek részeként készült! 
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