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Wat is een Groene Bibliotheek? 

Omgeving  betekent de omgeving of de omstandigheden waarin mensen, organisatie, 
dieren of planten leven en werken. Omgevingen kunnen natuurlijk, sociaal of cultureel zijn. 

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die “aan de behoeften van het heden voldoet 
zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien 
in gevaar brengt” (Our common future, Brundtland Report, VN). 

De huidige omgevingen worden bedreigd door klimaatverandering en andere 
bedreigingen, waaronder sociale ongelijkheden. Alle organisaties moeten ernaar streven 
het milieu te beschermen door middel van duurzame ontwikkeling. Dit omvat allerlei 
soorten bibliotheken, die een actieve en belangrijke rol kunnen spelen in duurzame 
ontwikkeling. 

Een groene en duurzame bibliotheek is een bibliotheek rekening houdt met ecologische, 
economische en sociale duurzaamheid. Groene en duurzame bibliotheken kunnen van 
elke omvang zijn, maar ze moeten een duidelijke duurzaamheidsagenda hebben die het 
volgende omvat: 

 Groene gebouwen en apparatuur: De uitstoot, of carbon footprint, van het 
gebouw en de apparatuur wordt actief verminderd. 

 Groene kantoor principes: Operationele routines en processen zijn ecologisch 
duurzaam. 

 Duurzame economie: Consumptie wordt aan banden gelegd en deeleconomie 
praktijken worden geavanceerd en toegankelijk gemaakt voor de gemeenschap.  

 Duurzame Bibliotheek diensten: Relevante en up-to-date informatie is 
gemakkelijk toegankelijk voor gebruikers, gedeelde ruimtes, apparaten en 
milieueducatie wordt aangeboden, en de operaties zijn efficiënt. De bibliotheek 
heeft een positieve koolstofhandafdruk 

 Sociale duurzaamheid: Goed onderwijs, alfabetisering, betrokkenheid van de 
gemeenschap, interculturele diversiteit, sociale inclusie en algemene participatie 
worden overwogen. De bibliotheek werkt actief aan het terugdringen van 
ongelijkheid.  

 Milieu management:  Milieudoelen zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch en Tijdgebonden), en de bibliotheek werkt aan het verminderen van 
haar eigen negatieve impact op het milieu. Het milieubeleid van de bibliotheek, de 
uitvoering ervan en de resultaten van milieuwerk worden gecommuniceerd naar 
een breder publiek. 

 Toewijding aan algemene milieudoelen en programma: Inzet wordt geleid door 
de VN- doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, het klimaatakkoord van Parijs 
en gerelateerde milieucertificaten en-programma’s. 
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