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Czym jest Zielona Biblioteka? 
Środowisko oznacza otoczenie lub warunki, w którym żyją lub funkcjonują ludzie, 
organizacje, zwierzęta lub rośliny. Mówimy o środowisku naturalnym, społecznym lub 
kulturalnym.  
 
Zrównoważony rozwój to rozwój, “w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być 
zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”  
(Our Common Future, Brundtland Report, UN).  
 
Obecnie środowiska narażone są na zmiany klimatyczne i inne zagrożenia, w tym 
nierówności społeczne. Wszystkie organizacje powinny dążyć do ochrony środowiska na 
drodze zrównoważonego rozwoju. W koncept ten wpisują się wszelkiego typu biblioteki, 
które mogą odgrywać aktywną i znaczącą rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju.  
 
Zielona i zrównoważona biblioteka uwzględnia równowagę środowiskową, gospodarczą  
i społeczną. Zielone i zrównoważone biblioteki mogą być dowolnej wielkości, ale powinny 
mieć jasno określony program zrównoważonego rozwoju, który obejmuje:  

• Zielone budynki i wyposażenie: poziom emisyjności i ślad węglowy budynków  
i urządzeń są czynnie obniżane.   

• Zasady “green office”: procedury i procesy operacyjne uwzględniają kryterium 
zrównoważonego rozwoju środowiska.  

• Zrównoważona gospodarka: Zużycie jest ograniczane, a w lokalnej społeczności 
wdrażane są zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i ekonomii współdzielenia 
(Sharing Economy). 

• Usługi zrównoważonej biblioteki: Ważne i aktualne informacje są łatwo dostępne 
dla użytkowników; zapewnione są wspólne przestrzenie i wyposażenie oraz edukacja 
ekologiczna; działania są efektywne.  

• Zrównoważony rozwój społeczny: Uwzględnione zostają takie elementy jak wysoki 
poziom kształcenia i wiedzy ogólnej, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, 
różnorodność kulturowa, inkluzywność społeczna oraz ogólna aktywność. Biblioteka 
aktywnie przyczynia się do redukowania nierówności społecznych. 

• Zarządzanie środowiskiem: Cele środowiskowe wpisują się w kryteria SMART 
(Specific (szczegółowe), Measurable (wymierne), Achievable (osiągalne), Realistic 
(realistyczne) i Timebound (określone czasowo)), a biblioteka sama ogranicza swój 
negatywny wpływ na środowisko. Polityka środowiskowa biblioteki, jej wdrażanie i 
jego efekty są podawane do wiadomości publicznej.  

• Zaangażowanie w ogólne cele i programy środowiskowe: Zaangażowaniu temu 
kierunek nadają Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Paryskie Porozumienie 
Klimatyczne (Paris Climate Agreement) i powiązane certyfikaty i programy 
środowiskowe.   

Przetłumaczone z języka angielskiego 
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