
Manapság, amikor a megyei közgyûjte-
ményekrõl inkább a megszorítások, a
pénzhiány kapcsán esik szó a médiában
és talán a környezeti tényezõk fontossá-
gára is kevesebb figyelem összpontosul,
örömteli, ha egy megyei könyvtár fej-
lesztésérõl lehet beszámolni, amely
egyébként beleillik az intézmény környe-
zettudatos stratégiájába is. 

A József Attila Megyei Könyvtár Ta-
tabányán egy olyan projektet valósított
most meg, amelynek terve két évvel ez-
elõtt fogalmazódott meg az intézmény je-
lenlegi igazgatójának pályázatában. 

Másfél éve tematizáltuk a gyûjtemé-
nyünket, és létrehoztunk egy ökosarkot,
amelyben kiemeltük a környezettudatos-
sággal, fenntartható fejlõdéssel, humán-
ökológiával, az alternatív és megújuló
energiákkal foglalkozó könyveket, folyó-
iratokat. 

Elindítottuk havi rendszerességgel az
Öko-esték sorozatunkat. Rendezvényein-
ken fizikus, tanár, filozófus, természetvé-
dõ, ökológiai szakember, építész, orvos,
zenész, könyvtáros-kutató, természet-
gyógyász, spirituális gondolkodó, peda-
gógus, politikus, gombaszakértõ, feltalá-
ló kutatómérnök, régész mind-mind más
szemszögbõl közelítette meg ezt a témát. 

Emellett havi rendszerességgel Öko-
Hírlevelet szerkesztünk az interneten
megjelent közérdekû cikkekbõl, tanul-
mányokból, hírekbõl. 

Az „üzemszerû mûködésünkben” is
értünk már el eredményeket az újrahasz-

nosítás, eszközbeszerzés, zöld-informati-
ka területén, de természetesen még bõven
van tennivalónk. 

A zöld olvasóterem is e stratégiánk
részeként készült el.

Az Öko-terasz megvalósítását több
forrás összpontosított felhasználása tette
lehetõvé, amiben jelentõs volt az Emberi
Erõforrások Minisztériumának, a Nem-
zeti Kulturális Alapnak és Tatabánya Pol-
gármesterének támogatása. Bebizonyo-
sodott, hogy az újrahasznosítás nem csak
a papír, a mûanyag, a fém és az üveg vo-
natkozásában állja meg a helyét, hanem
ebben az esetben a Fõ tér rekonstrukciós
munkálatai során felszabaduló térkõbur-
kolat másodlagos felhasználására is lehe-
tõség adódott. 

A százötven négyzetméteres terüle-
ten, a Béke park szomszédságában
negyvenférõhelyes olvasói teret alakítot-
tak ki kényelmes kerti garnitúrákkal. 
A könyvtárhasználók az olvasóterembõl
való kilépéskor vonalkódos nyilvántar-
tással regisztrálva vihetik ki a könyvtár
folyóiratait, könyveit, illetve – akár wifi 
segítségével – saját számítógépükön is
dolgozhatnak az árnyas fák alatt. 

Az ország elsõ zöld olvasótermének
megnyitása 2012. június 15-én 10 órakor
zajlott le, köszöntõt mondott Czunyiné
Bertalan Judit kormánymegbízott, a Ko-
márom-Esztergom Megyei Kormányhi-
vatal vezetõje és Rónai Iván, az Emberi
Erõforrások Minisztériuma Közgyûjte-
ményi Fõosztályának fõosztályvezetõ-
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helyettese. Az olvasótermet Schmidt
Csaba, Tatabánya Megyei Jogú Város
polgármestere avatta fel. 

Az öko-terasz megvalósulása egyér-
telmûen növeli a város „használati és él-
vezeti” értékét, hozzájárul az olvasók
komfortérzetéhez, miközben az olvasó-
termi funkción túl a megyei könyvtár
szolgáltatásait is színesítõ szabadtéri
könyvtári rendezvényeknek szintén he-
lyet adhat. ■
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Helyreigazítás

Elõzõ számunk 23. oldalán, 
a szegedi Könyvtári éjszakáról 
szóló cikkben tévesen írtuk 
a könyvtár nevét. 

A Szegedi Tudományegyetem
könyvtárának pontos neve a névadó
leszármazottai és a  könyvtár 
óhajának megfelelõen: 
Szegedi Tudományegyetem
Klebelsberg Kuno Könyvtára. 

A hibás névalak miatt az érintettek és
olvasóink elnézését kérjük. – a szerk.

Finy Petra gyermekkönyvszerzõ neve is-
merõsen cseng a magyar gyermekiroda-
lom kedvelõinek. A 11. gyermekkönyv-
napok alkalmából látta vendégül a  tatai
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár az
írónõt, aki nem érkezett egyedül. Seprû-
srác, Lámpalány, Maja, akinek van ti-
zenkét babája, no és Bögreúr is hivatalos
volt ám a találkozóra, persze csak
könyv- és bábfigura formájában.

A gyermekek aktívan és lelkesen
kapcsolódtak be az elõadásba, falták
Petra szavait, aki bevonta õket a játékba:
volt helyben futás, dobálás, játék a kis fi-
gurákkal. A legjobban a Tesó-ügy derí-
tette jókedvre a résztvevõket, amelyet
kisfilm formájában láthattak. Milyen ne-
héz befogadni, elfogadni az új jöve-
vényt, ha én elõbb jöttem a világra! 
Talán ez volt az az epizód, amellyel leg-
inkább azonosultak a gyermekek, hiszen
sokuknak van testvére.

Az írónõ könyveit közelebbrõl is
megtekinthették a lurkók, volt, aki vásá-
rolt is. Végezetül a gyermekek egy vidám
délután élményeivel térhettek haza. ■

✒✒  GÉ

Történetek rosszalvókról,
rosszcsontokról jó gyerekeknek


