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ردگی / بزرگترین پروژه از نظر گستکتابخانه سبز  برترینتقسیم می شود: بخش جایزه کتابخانه سبز ایفال به دو 

ھا  ارائه شوند، اما بندیارسالی باید حداقل در یکی از این دسته ھایگزارش .پروژه کتابخانه سبز برترین و
لی ارساھای گزارشھا، توسط کمیته جایزه که ھمه بندیگیری نھایی برای قرارگرفتن در یکی از دستهتصمیم

 کند،گرفته خواھد شد.  ررسی میبرا 
تخاب المللی انداوری بین وسیله کمیته کنندگان را برای داوری بهکمیته جایزه، فھرست منتخبین اولیه شرکت

خواھد کرد. فرم ارسالی منتخبین اولیه باید کامل بوده و شامل اطالعات کافی برای ارزیابی باشد. کمیته جایزه 
شوند را تضمین ه ارائه میکی یھاھا و کتابخانهھا و انواع مختلف پروژهجغرافیایی از ھمه قاره متوازن تنوع توزیع
(برای مثال، اگر چندین پروژه از یک شھر باشد، توصیه  این روال با خط مشی کلی ایفال مطابقت دارد. کند.می
 ھای مختلف ارائه شوند.)شود که در سالمی

 نکته: 
بعد  بالفاصله در سالبرای نامزدی در جایزه، ھای قبل جایزه کتابخانه سبز ایفال برگزیدگان و برندگان نھایی دوره

که برای نامزدی دوباره باید ابتکار جدیدی ارائه شود از برنده شدن، صالحیت  نخواھند داشت. به طور کلی، 
 نتایج ان را بتوان نشان داد. 

 :شود)نمیارسالی باید شامل اطالعات زیر باشد (ارزیابی  ھایگزارشمام ت

 نام کتابخانه، کشور، و طبقه بندی 
  ساالنه کتابخانهبودجه 
 بودجه مورد استفاده برای پروژه 
 (تقریبی)میانگین تعداد کاربران : تاثیر پروژه 
 ھای اصلی ایفالدر یکی از زبانمتن کامل به عالوه  انگلیسی چکیده 
  فرم خود ارزیابی 
 اجازه انتشار 
  کوتاه فھرستارائه دو اسالید (در صورت پذیرفته شدن در( 
 ی رایتکپ مجوزبا  عکس انتشار 

 :این جایزه در دو بخش اھدا می شود
 

 / بزرگترین پروژه از نظر گستردگیکتابخانه سبز برترین: 1بخش 
 

جامع برآورده به صورت ھای سبز و پایدار را تا حد امکان ای است که الزامات کتابخانهکتابخانه سبز کتابخانه
ھایی در سطح گسترده و ھمچنین مفاھیم نوآوریھای جدید و این مورد شامل ساختمان کتابخانه کند.می

برای  ھایی است که در سطح وسیع و برای مدت طوالنی اجرا شده باشند. ای جدید و پروژهخدمات کتابخانه
ز ھایی اا جنبهیو  و پایدار محیطیزیستھای فعالیت کتابخانه باید درگیرھای بخشھمه  ،بخشدر این  انتخاب
. دکرده باشانه باید برای کاھش ردپای کربن و ارائه منابع و خدمات کتابخانه سبز تالش . کتابخباشد پایداری

قابل  ماه گذشته تکمیل شده باشد و نتایج 12ای کامل باشد یا در باید به طور قابل مالحظه اقدامات کتابخانه
-میمبرای تص کنندهتعیین عامل هباید در دسترس باشد. اندازه یا بودجه کتابخان آن گیرییا قابل اندازه مشاھده

و مشارکت اجتماعی است (به عنوان مثال:  محیطیزیستھای ی فعالیتریتمرکز بر فراگ -نیست  گیری
 ).جدید و نوآورانه ایساختمان کتابخانه جدید و خدمات کتابخانه



 
 پروژه کتابخانه سبز رترین: ب2 بخش

 
ای زیست محیطی و پایدار است که از نظر دامنه، زمان و بودجه محدود پروژه کتابخانه سبز یک پروژه کتابخانه

کتابخانه باشد، اما باید در پیشبرد اھداف  ھایفعالیتاست. این پروژه ممکن است مختص یک یا چند حوزه از 
. برای موفقیت در این بخش، پروژه زیست اھمیت داشته باشدزیست محیطی و پایدار، حداقل به صورت محلی، 

یا قابل اندازه  قابل مشاھدهماه گذشته تکمیل شده باشد یا در حال انجام باشد، و نتایج  12حیطی باید در م
ر روی تمرکز ب -نیست  گیریبرای تصمیم کنندهتعیینعامل باید در دسترس باشد. اندازه بودجه پروژه آن گیری 

برای  محیطیزیستپروژه آموزش یک حیطی انجام شده در پروژه است (به عنوان مثال: مزیست اقدامات
 ).یکتابخانه دانشگاھیک زباله در حذف  دانشجوییکودکان، یا پروژه 

 

 ذاریگای تعلق گیرد که با حداقل منابع انجام شده اما تأثیرپروژهکتابخانه یا  به ممکن است  ھم ایهژوی جایزه
 داشته است.زیادی 

 معیارھای عمومی
در حالیکه این معیارھا در اصل کیفی ھستند، توجه داشته باشید که داوران به نکات ذیل توجه خواھند کرد. 

 این موارد را درنظر داشته باشید. گزارش ارسالیلطفا در تکمیل 

آیا گزارش  چقدر واضح و کامل است؟ چقدر خوب کار شده؟  گزارش: شده ارسالگزارش کیفیت  .1
 شود؟می گونهروایتآیا شامل عناصر ارسالی شامل ھمه اطالعات مرتبط است؟ 

محیطی، اقتصادی و اجتماعی پایداری توجه ھای زیستتا چه حد به جنبه گزارش: دامنه پایداری .2
گزارش باید بخش کوتاھی شامل کارھای انجام شده و نتایجی که به دست آمده را در خود  دارد؟

نتایج محدود باشد). داوران ھمچنین در جستجوی اطالعاتی ھستند که به  ناشد(حتی اگر آداشته ب
 تواندھای کتابخانه پرداخته باشد. این اطالعات میطور کلی درباره چگونگی توجه به پایداری فعالیت

 به صورت مشروح در فرم خودارزیابی بیاید.  
ثیر کار انجام شده (محلی، ملی یا جھانی) : ارزش و تأزیست محیطی انجام شده اقداماھمیت  .3

 چیست؟ در کل کیفیت کار چگونه است؟ آیا نتایج ماندگار ھستند؟
طراحی  محلی، ملی یا جھانی وجود دارد؟ در سطح یارسالگزارش در نوآوری یا خالقیت: آیا نوآوری .4

مشکالت محلی ھستند یا از ھای آسان، به صرفه و پایدار برای حلھوشمندانه و معقول: ایا شامل راه
محیطی معقول است، یا فقط از نظر فناوری بھترین اند؟ آیا طراحی از نظر زیستجامعه برخاسته شده

 است؟
تا چه حد در طول و بعد از پروژه به  اقدام زیست محیطی: ارتباطات، مشارکت جامعه و بازاریابی .5

 اقدام فرصت مشارکت در ،ه یا گروه ھدفشود؟ آیا جامعمی رسانیاطالعمخاطبان  از  یطیف وسیع
 را داشته است؟ زیست محیطی

گزارش ارسالی برای بخش برترین کتابخانه سبز باید تمام (یا اکثر) معیارھای زیر را داشته 
 باشد.

گزارش ارسالی برای بخش برترین پروژه کتابخانه سبز باید حداقل معیارھای یکی از حوزه 
 ھای زیر را داشته باشد.

 پایداری فیزیکی

 شودمنتشر می ھای کتابخانهای از ساختمانگازھای گلخانهمیزان   ینردپای کربن: بیشترساختمان و  .6
کاھش یافته است: بھره وری انرژی، مدیریت زباله، خرید، تدارکات، گرمایش و سرمایش،  میزانآیا این  -

 می)؟مکان (از جمله دسترسی با پای پیاده، دوچرخه، حمل و نقل عمو
ھا شامل بازیافت و این روال ھای دفتر سبز در حال استفاده است؟: آیا روالھای عملیاتی پایدارروال .7

ھا، و استفاده مجدد ھا و رایانهسازی کاغذ و زباله، کاھش انرژی مصرفی با خاموش کردن المپمرتب
  است. ھای وجین شدهاز منابع مانند کتاب

 پایداری اقتصادی

 آیا مصرف مھار شده است؟ چگونه؟: کاھش مصرف .8
توسط کتابخانه پیشرفت کرده است و در دسترس  اشتراکیو  ایچرخه: آیا پذیرش اقتصاد اقتصاد نوین .9

ھای مشترک، پذیرش اقتصاد اشتراکی و جامعه قرار گرفته است؟ آیا کتابخانه با ارائه فضاھا و دستگاه
 کند؟را ترویج می ایچرخه



 
 

 اجتماعیپایداری کیفی و 

ھای کتابخانه، خدمات، تاالرھای مشترک یا توانند با استفاده از مجموعه: کاربران چقدر میاثر کربن .10
کند؟ تر میھا، رددست کربن خود را افزایش دھند؟ آیا کتابخانه کاھش مصرف را برای کاربران آساندستگاه

با ارائه خدماتی برای  کمک به ھا کتابخانه رند؟آیا کاربران از نحوه انجام این کار در کتابخانه خود آگاھی دا
. آیا کتابخانه سبک زندگی دھند شیافزا کربن خود را رددستسازند تا یکاربران را قادر م کاھش مصرف،

 توانند؟)کند(بیشتر از کتابخانه معموال میپذیر و تشویق میکم مصرف را امکان

 

آیا کتابخانه دسترسی آسان به اطالعات  اعتماد.آموزش و اطالعات قابل : خدمات کتابخانه سبز .11
آیا کتابخانه با اطالعات نادرست و اخبارجعلی مقابله  ؟کندفراھم میمحیطی قابل اعتماد و به روز را زیست

ھای بازیابی اطالعات زیست محیطی دھد یا پروژهمحیطی را ارائه میآیا کتابخانه آموزش زیست کند؟می
 را ھدایت می کند؟

 
: آیا آموزش خوب، سواد، مشارکت اجتماعی، تنوع فرھنگی، شمول اجتماعی و پایداری اجتماعی .12

 مشارکت کلی مشھود است؟ آیا کتابخانه برای کاھش نابرابری با مشتریان فعاالنه کار می کند؟

 محیطیمدیریت زیست

خانه آیا کتاب کند؟آیا کتابخانه به صورت فعال پایداری اجتماعی را ترویج می :محیطی مدیریت زیست .13
پذیری را برای کاھش تأثیر منفی خود بر محیط زیست محیطی سنجش ، اصول یا خط مشیاھداف
-تعھد و نتایج اقدامات زیست محیطی به مخاطبان گسترده، خط مشی این ؟ آیاتدوین کرده استزیست 

  ؟تری ابالغ می شود

 

: آیا کتابخانه متعھد به گواھینامه ھا، برنامه محیطیتعھد به اھداف و برنامه ھای کلی زیست .14
سازمان ملل  توسعه پایدار کتابخانه اھداف اقداماتھا یا موافقت نامه ھای زیست محیطی است؟ آیا 

 و چگونه؟ اھداف اگر چنین است کدام -را برآورده می کند 

 

  ترجمه از انگلیسی به فارسی : محبوبه قربانی 
 Translated from English into Farsi by Mahboubeh Ghorbani 


