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 کتابخانه سبز چیست؟
ھا، حیوانات یا گیاھان در آن ھا، سازمان، محیط یا شرایطی است که انسانمحیط زیستمنظور از 

 اشد.بتوانند طبیعی، اجتماعی یا فرھنگی می زیستکنند. محیط زندگی و فعالیت می

ھای آینده خطر انداختن توانایی نسلای است که "نیازھای زمان حال را بدون به توسعه توسعه پایدار
 برای برآوردن نیازھای خود برآورده می کند" (آینده مشترک ما، گزارش برونتلند، سازمان ملل.)

ھای اجتماعی در تغییرات اقلیمی و سایر تھدیدھا از جمله نابرابری بوسیلهھای زیست کنونی محیط
عه پایدار برای حفاظت از محیط زیست تالش ھا باید از طریق توسمعرض خطر ھستند. ھمه سازمان
توانند نقش فعال و قابل توجھی در توسعه شود که میھا نیز میکنند. این مورد شامل انواع کتابخانه

 .پایدار داشته باشند

دارد.  توجه اجتماعیو  اقتصادی ،محیطیزیستپایداری به ای است که کتابخانه کتابخانه سبز و پایدار
ای که باشند، باید دستور کار پایداری روشنی داشته باشند که ھای سبز و پایدار در ھر اندازهکتابخانه

 :شامل موارد زیر است

ای یا ردپای کربن ساختمان و تجھیزات به : انتشار گازھای گلخانهساختمان و تجھیزات سبز •
 .یابدطور فعال کاھش می

 و فرآیندھای عملیاتی از نظر زیست محیطی پایدار ھستند.ھا : روالاصول دفتر سبز •
ای و اشتراکی ھای اقتصاد چرخه: میزان مصرف محدود شده است، شیوهاقتصاد پایدار •

 گیرد.پیشرفت کرده و در دسترس جامعه قرار می
 .: دسترسی به اطالعات مرتبط و روزآمد برای کاربران آسان استای پایدارخدمات کتابخانه •

شود و فعالیتھا کارآمد محیطی ارائه میھا و آموزش زیستفضاھای مشترک، دستگاه
 ھستند. کتابخانه دارای رد دست کربن مثبت است.

: آموزش خوب، سواد، مشارکت اجتماعی، تنوع فرھنگی، شمول پایداری اجتماعی •
-ی تالش میاجتماعی و مشارکت کلی موردتوجه است. کتابخانه فعاالنه برای کاھش نابرابر

 .کند
)ھستند (ویژه، قابل  SMART: اھداف زیست محیطی اسمارت( محیطیمدیریت زیست •

اندازه گیری، قابل دستیابی، واقع بینانه و محدود به زمان)، و کتابخانه برای کاھش تأثیر منفی 
اجرای آن و نتایج و  محیطی کتابخانهکند. خط مشی زیستمی زیست تالشخود بر محیط 

 شود.محیطی به طیف وسیعی از مخاطبان اطالع رسانی میزیستاقدام 
: این تعھد با اھداف توسعه پایدار سازمان تعھد به اھداف و برنامه ھای زیست محیطی عمومی •

-محیطی مرتبط ھدایت میھای زیستھا و برنامهملل متحد، توافقنامه آب و ھوای پاریس و گواھینامه
 .شود
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