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Τι είναι η Πράσινη Βιβλιοθήκη? 
Περιβάλλον είναι ο περιβάλλων χώρος ή οι συνθήκες στις οποίες ζουν και λειτουργούν οι 
άνθρωποι, οι οργανισμοί, τα ζώα ή τα φυτά. Η έννοια ‘περιβάλλον’ μπορεί να αναφέρεται 
στο φυσικό, στο κοινωνικό ή στο πολιτιστικό περιβάλλον. 
Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που «ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος 
χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους 
ανάγκες» (Our Common Future, Brundtl and Report, UN). 
Τα σημερινά περιβάλλοντα κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή και άλλες απειλές, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών ανισοτήτων. Όλοι οι οργανισμοί πρέπει να 
προσπαθούν να προστατεύσουν το περιβάλλον μέσω της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό 
περιλαμβάνει όλα τα είδη βιβλιοθηκών, οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό και 
σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Μια πράσινη και βιώσιμη βιβλιοθήκη είναι μια βιβλιοθήκη που λαμβάνει υπόψη την 
περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. Οι πράσινες και βιώσιμες 
βιβλιοθήκες μπορεί να είναι οποιουδήποτε μεγέθους, αλλά θα πρέπει να έχουν ένα σαφές 
πρόγραμμα βιωσιμότητας που περιλαμβάνει: 

• Πράσινα κτίρια και εξοπλισμός: Οι εκπομπές ή το αποτύπωμα άνθρακα του 
κτιρίου και του εξοπλισμού μειώνονται ενεργά. 

• Αρχές «πράσινου γραφείου»: Οι διαδικασίες και λειτουργίες είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμες. 

• Βιώσιμη οικονομία: Η κατανάλωση είναι περιορισμένη, οι πρακτικές κυκλικής 
οικονομίας και οικονομίας διαμοιρασμού προωθούνται και είναι διαθέσιμες στην 
κοινότητα. 

• Βιώσιμες υπηρεσίες βιβλιοθηκών: Σχετική και επικαιροποιημένη πληροφόρηση 
είναι εύκολα προσβάσιμη στους χρήστες, κοινοί χώροι, συσκευές και 
περιβαλλοντική εκπαίδευση προσφέρονται και οι διαδικασίες είναι αποτελεσματικές. 
Η βιβλιοθήκη έχει θετικό αποτύπωμα άνθρακα. 

• Κοινωνική βιωσιμότητα: η καλή εκπαίδευση και παιδεία, η δέσμευση στην 
κοινότητα, η διαπολιτισμική ποικιλομορφία, η κοινωνική συμπερίληψη και εν γένει η 
συμμετοχικότητα λαμβάνονται υπόψη. Η βιβλιοθήκη εργάζεται ενεργά για να 
μειώσει την ανισότητα. 

• Περιβαλλοντική διαχείριση: Οι περιβαλλοντικοί στόχοι είναι συγκεκριμένοι, 
μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι και η βιβλιοθήκη εργάζεται να 
μειώσει τη δική της αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Η περιβαλλοντική πολιτική 
της βιβλιοθήκης, η εφαρμογή της και τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής 
δουλειάς διαχέονται σε ένα ευρύτερο κοινό. 

• Δέσμευση σε γενικότερους περιβαλλοντικούς σκοπούς και προγράμματα: η 
δέσμευση καθοδηγείται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, τη 
Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και σχετικά περιβαλλοντικά 
πιστοποιητικά και προγράμματα. 

Μετάφραση από τα αγγλικά: Σύλβια Πουλημένου και Θάλεια Γκόντα 
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