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ZÖLD KÖNYVTÁR KONFERENCIA 
 
„Zöld könyvtár” konferencián vettünk részt az Illyés Gyula Megyei és Városi 

Könyvtárban Szekszárdon, 2018. szeptember 11-én. A konferencián érdekes előadásokat 
hallhattunk arról, hogy milyen is egy zöld könyvtár, mit jelent maga a fogalom, mikor 

beszélünk zöld könyvtárról.  

A tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2018-ban elsőként nyerte el a Zöld 

könyvtári díjat. A feladatokról, a bevezetés lépéseiről, a marketingtevékenységekről a 
munkacsoport vezetője számolt be részletesen.  
Napjainkban egyre erősebb társadalmi igény jelentkezik a környezettudatos gondolkodás 
kialakítására, és a „zöld szemlélet” terjesztésére. Az előadások során a környezettudatos 
gondolkodás, a környezettudatos szemlélet kialakításának gyakorlatáról kaptunk képet, és 

ötleteket pl.: 

 a takarékos papírhasználat előnyeiről, vagyis a nyomtatással szemben a digitális 

megoldásokat használjunk, és csak akkor nyomtassunk ki valamit, ha az 

mindenképpen szükséges. Ilyenkor is érdemes kétoldalas nyomtatást alkalmazni, és 

piszkozatpapírt használni a kevésbé fontos anyagokhoz.  

 a könyvtár felhasználói és irodahelyiségeiben elhelyezett zöld növények 
fontosságáról, amelyek légtisztítóként is párásítják a belső tér sokszor száraz 
levegőjét. Ezáltal élénkebb lesz az emberi szervezet, jobban tud figyelni, tanulni és 
jobban érzi magát.  

 belső zöld falakat is ki lehet alakítani, pl. gyógynövényekből is, esztétikailag is jól 
néz ki, azon kívül a zöld növények kiszűrik a levegőből a fénymásolás és nyomtatás 
által keltett káros anyagokat is.  

 ne feledkezzünk meg a napkollektorok létesítéséről sem, amelynek alkalmazásával 

jelentősen visszatérül az áramköltség! 
Természetesen vannak még egyéb folyamatok, amiket érdemes átgondolni és lehetőség 
szerint bevezetni pl.: energia- és víztakarékos üzemmód kialakítása, a digitális megoldások 

alkalmazása, a megújuló energiaforrások és a zöld információs technológia felhasználása, a 

szelektív hulladékgyűjtés kialakítása, valamint az újrahasznosított és környezetbarát termékek 
beszerzése.  

Nekünk, könyvtárosoknak fontos szerepe lehet a környezettudatosság terjesztésében, melynek 

célja, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezet megóvására, elősegítve ezzel az 
élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. 

Összességében úgy gondolom, hogy ebben a változó világban a könyvtárak fontos 

feladata a fenntarthatóságra való törekvés során a környezeti, környezettudatosságra 

nevelésben való részvétel, ami lehetőséget adhat arra, hogy a könyvtárak valóban felvegyék a 
versenyt a modern kor kihívásaival. 
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