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Nász János – 
Nagy Ádám

AZ ÖKOLÓGIAI 
GONDOLKODÁS ERÕSÍTÉSE
TATABÁNYA VÁROS
LAKÓKÖZÖSSÉGÉBEN 
KÖNYVTÁRI ESZKÖZÖKKEL



✒✒  „A József Attila Megyei és Városi

Könyvtár egy olyan nemzeti identitású

kulturális közintézmény, amely a társa-

dalmi problémák iránti érzékenységet a

mûködésében tudatosan és következe-

tesen megjeleníti. A társadalmi felelõs-

ségvállalás e kulturális színtéren a nem-

zeti értékek megõrzését és szétsugárzá-

sát jelenti, elsõsorban a magyar nyelv, a

magyar irodalom és a magyar természe-

ti környezet vonatkozásában. Ezek 

a prioritások jelentõsen befolyásolják a

nemzet fennmaradását, fenntartható fej-

lõdését, amelyhez sajátos eszközeinkkel

kívánunk hozzájárulni.”

Könyvtárunk alapvetõ céljai közé tar-

tozik „az ökológiai gondolkodás, a kör-

nyezettudatosság terjesztése, erre való

szemléletformáló nevelés, programok

szervezése, a környezeti információk

kiemelt gyûjtése és ezekbõl való szol-

gáltatás.”1

Az ökológiáról általában és megyei

könyvtárunk ökorészlegérõl

Az ökológia fiatal tudományág. Pár száz

éve került elõtérbe az ipar, a gazdaság,

a technológia és életvitelünk fejlõdésé-

nek köszönhetõen. Az „öko” elõtag je-

lentését hajlamosak vagyunk leszûkíte-

ni a környezetvédelemre, de a fogalom

ennél sokkal tágabb: arra utal, hogy

bolygónk minden életformája kölcsö-

nös függésben van egymástól.

Mára törékennyé lett ez az egyen-

súly. Elõtérbe kerültek a jövõnkért, a

fenntarthatóságért aggódó gondolko-

dók, akik egyre nyomatékosabban ad-

nak hangot az egyensúly felborulásától

való félelmüknek, hiszen az emberi ci-

vilizáció fennmaradásának központi

kérdése, hogy meddig terhelhetõ a

Föld. Már nem csak a napi fogyasztá-

sunkhoz veszünk el „belõle”, hanem

ésszerûtlen túltermelés és felhalmozás

történik. 2014-ben például augusztus

végére elhasználtuk az egész évre ren-

delkezésre álló „planetáris életenergia

tüzelõt”. Vagyis, amit ezen túl haszná-

ltunk, azt a jövõ rovására tettük. 

Földünk – és persze ezzel együtt jó-

magunk – észszerûtlen kizsákmányolá-

sának viszont következményei vannak.

A környezeti egyensúly megbomlása

visszahat az élõvilágra, hat az emberi-

ség jólétére, ennek hatására az élet min-

den területén egyenlõtlenségek, „egész-

ségtelenségek”, konfliktusok jöhetnek

létre.

A tudomány, a gondolkodó és érzõ

ember most megszólal. Egyre több

könyv, tanulmány, folyóirat, kritika,

film szólal fel az elveszett harmónia

visszaszerzése érdekében. Ennek okán

alakítottunk ki a József Attila Megyei és

Városi Könyvtárban ökorészleget,

„ökoolvasóteret”, amely válogatást nyújt

az egyes területek képviselõinek véle-

ményébõl, a tapasztalatokról, a kiútke-

resés állomásairól. Több ezer dokumen-

tumot kínálva a magunk módján azon

leszünk, hogy ehhez megfelelõ környe-

zetet és hangulatot is biztosítsunk.
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1 Idézet a József Attila Megyei és Városi

Könyvtár küldetésnyilatkozatából:

http://www.jamk.hu/?q=hu/konyvtarunk/

kuldnyilatkozat; a letöltés ideje: 2015. 03. 12.



Emellett a fenntarthatóság kérdéskö-

rének sokrétû szempontjain keresztül

ismeretterjesztõ elõadásokat hallgathat-

nak meg látogatóink Öko-esték a könyv-

tárban címmel.

A fentebb idézett küldetésnyilatkoza-

tunk sikerességéhez, az irányelvek

megvalósításához szükséges a szakmai

és személyes motiváció, elhivatottság,

valamint az ökoszellemiségû vezetés is.

2010-ben Voit Pál vezetésével került

elõtérbe az ökoszemléletû könyvtár lét-

rehozása. Az õ irányításával kezdõdött

meg az ökosarok kialakítása, amely lé-

nyegében válogatás a könyvtár állomá-

nyából a fenntartható fejlõdés, a kör-

nyezettudatosság, a környezetvédelem,

a humánökológia, az együttéléstan, az

alternatív és megújuló energiák, továb-

bá a planetáris és kozmikus tudatosság

témakörébõl. Havonta állítunk össze

hírlevelet az interneten megjelent, köz-

érdeklõdésre számot tartó tanulmá-

nyokból, hírekbõl, amelyet fénypostán

(e-mail) juttatunk el olvasóinkhoz.

2012-ben Tatabánya város, a Nemzeti

Kulturális Alap és az Emberi Erõforrá-

sok Minisztériuma támogatásával átad-

hattuk ökoteraszunkat, a „zöld olvasó-

termet”.

2013-ban a TÁMOP-pályázat lehetõ-

ségeit kihasználva Agostyán-Ágos-

tonligetben, a Természetes Életmód

Alapítvány Oktatóközpontjában, az ún.

ökofaluban harminc ötödik-hatodik

osztályos tanulót táboroztattunk kör-

nyezettudatosságuk fejlesztése érdeké-

ben, míg 2014-ben egy hetet töltöttünk

el tizenhat tanulóval Komárom-Kop-

pánymonostorban, ahová 2015-ben is

visszamentünk.

Mit tehet egy könyvtár az ökológiai

környezettudatosság kialakításáért?

A megújuló energiaforrások, a fenntart-

ható fejlõdés kérdése mind itthon, mind

az Európai Unióban napjaink egyik 

legfontosabb vizsgálódási területe. 

„A 2001. június 15–16-án megrendezett

göteborgi csúcstalálkozón határozták el

a tagállamok, hogy az EU-nak fenntart-

ható fejlõdési stratégiával kell rendel-

keznie, és ehhez illeszkedve a tagál-

lamoknak is saját fenntartható fejlõdést

célzó stratégiákat kell alkotniuk. 

A fenntartható fejlõdés koncepciójának

lényege, hogy az EU jövõstratégiáját a

környezetvédelem, a gazdasági növeke-

dés és a szociális elõrehaladás kombi-

nált szempontrendszerére, hármas egy-

ségére, összhangjára kell építeni.”2 Ez

az ajánlás minden nemzetre vonat-

kozik. Amikor ez globális és nemzeti 

intézkedési tervvé válik, akkor érkezhe-

tünk el oda, hogy ennek tudatosításá-

ban mi is lehet a könyvtárak feladata.

A könyvtárak nyitott, demokratikus,

információt gyûjtõ, rendszerezõ, feldol-

gozó és szétsugárzó intézmények, és

így eszközrendszerük, szakmai és em-

beri lehetõségeik szerint segíteni tud-

nak a természettudatosság kialakításá-

ban és megerõsítésében. A könyvtárak
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2 Tények az EU-ról; www.civitas.hu/

dokumentum/1309_KisszotarA-Z-1.doc; 

a letöltés ideje: 2014. 02. 13.



a hagyományos dokumentumok, köny-

vek, folyóiratok, audiovizuális adat-

hordozók mellett rendelkeznek a világ-

hálón azonnal, bárhonnan elérhetõ

adatbázisokkal, információhalmazok-

kal. Emellett ökológiai különgyûjte-

ményükkel, tematikus hírlevelekkel,

elõadásokkal, konferenciákkal, ökotá-

borok megrendezésében való részvétel-

lel, közösségi találkozókkal személye-

sen is tudnak hatni.

Könyvtárunk ökológiai szemléletû

tevékenységeirõl 

Öko-esték elõadássorozat

A rendezvénysorozat 2010 októberétõl

folyamatosan megszervezett elõadások

füzére a fenntarthatóság, a megújuló

energiák, a környezetvédelem, a kör-

nyezeti nevelés, az együttélés témájá-

ban, a környezettudatosság szemléleté-

nek erõsítése érdekében. 2015 elején az

ötvenedik elõadásunkat tartottuk meg.

Az esték célja, hogy hazai és helyi

szakértõk közremûködésével felhívjuk

a vonzáskörzetünkben élõk figyelmét a

környezet- és természettudatosságra, 

a fenntartható fejlõdés lehetõségeire. 

A környezettel, természettel való har-

monikus együttélés azt feltételezi, hogy

azok erõforrásait csak olyan mértékben

vegyük igénybe, amennyit valós szük-

ségleteink igényelnek. Kevesebb vegyi

anyag felhasználásával, a termelési mel-

léktermékek újrafeldolgozásával, az al-

ternatív energiaforrások használatával,

egészségünk megõrzésével van csak le-

hetõség bolygónk ökológiai egyensú-

lyának fenntartására.

A 2014-es évkönyvünkben Nász Já-

nos összefoglaló tanulmányt adott köz-

re könyvtárunk rendezvénysorozatáról
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Fenntarthatóság és ökológiai szemlélet:

Ökoesték a József Attila Megyei és Városi

Könyvtárban 2010–2013 címmel. 

2015 júniusában a szlovákiai közös-

ségi könyvtárak konferenciáján Nász Já-

nos, a József Attila Megyei és Városi

Könyvtár ökoarculatáért felelõs munka-

társunk és az esték állandó házigazdája

elõadást tartott E-KO-TEKA, azaz egy le-

hetséges környezettudatosítási módszer

(environmental awareness) könyvtári

eszközökkel címmel.

Ökosarok

Kiemelt állományrészünk a szabadpol-

cos térben a tágabban értelmezett öko-

lógia témaköreibõl. Mintegy hétezer kö-

tet könyv és harminc folyóirat a jelenle-

gi kínálatunk. 

Öko-hírlevél

2011-tõl havonta jelentkezünk idõszerû

és érdekes írásokkal, ajánlókkal az öko-

lógia témakörébõl. Elérhetõ személyes

levélcímre kérve vagy a honlapunkon.

Ökotáborok

2013-ban Agostyán-Ágostonligeten, 2014-

ben és 2015-ben pedig Komárom-

Koppánymonostoron táboroztunk tata-

bányai általános iskolás tanulókkal, 

pályázati forrásokból.

Zöld olvasóterem 

2012-tõl várja az olvasókat a könyvtár

hátsó kertjében kialakított Zöld olvasó-

terem. A Béke parkra nézõ teraszon 
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kellemes, csendes környezetben tartóz-

kodhatnak minden év májusától egé-

szen szeptemberig. Ezt a lehetõséget

évente több száz olvasónk vette igény-

be. 

Ökotéka

Hírlevelünk sikeres fogadtatását köve-

tõen megkezdtük a honlapunkon új

ökoadatbázisunk, az Ökotéka kialakítá-

sát, ami új arculattal párosul majd. Eb-

ben új elemként jelentkezik az Öko-

cikktárunk, amely a könyvtárunknak já-

ró napilapokból és folyóiratokból válo-

gat környezettudatos írásokat. Kulturális

ajánlónkban könyvismertetõk is megje-

lennek az ökológia tárgykörébõl. ■

Információk, linkek-

Az Öko-esték ötvenedik elõadás a helyi tévé-

ben: https://youtu.be/B2OUehEV-4c

Fotók a galériánkban: http://www.jamk.hu/

galeria/index.php?/category/3

Harminchat elõadás kivonata: http://

ek.jamk.hu/sites/default/files/jamk_evkonyvek/

jamk_evkonyv_2014.pdf

Aktuális hírlevél: http://www.jamk.hu/?q=hu/

okohirlevel/201503

Feliratkozási lehetõség: http://mail.jamk.hu/

hirlevel/?p=subscribe&id=2

Képek az Öko-táborokról:

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/

category/46

Képek a Zöld olvasóteremrõl:

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/

category/7
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