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. بزپروژه کتابخانه س برترین وکتابخانه سبز  برترینتقسیم می شود: بخش جایزه کتابخانه سبز ایفال به دو 

 :شود)نمیتمام موارد ارسالی باید شامل اطالعات زیر باشد (ارزیابی 

 نام کتابخانه، کشور، و طبقه بندی 
 بودجه ساالنه کتابخانه 
 بودجه مورد استفاده برای پروژه 
 چکیده و متن کامل ارسالی 
 اجازه انتشار 
  کوتاه فھرستارائه دو اسالید (در صورت پذیرفته شدن در( 
 اعتبار کپی رایتبا  عکس انتشار 

 :این جایزه در دو بخش اھدا می شود
 

 کتابخانه سبزبرترین : 1بخش 
 

جامع برآورده به صورت ھای سبز و پایدار را تا حد امکان ای است که الزامات کتابخانهکتابخانه سبز کتابخانه
. اشدبو پایدار  محیطیزیستفعالیتھای  کتابخانه باید درگیربخشھای ھمه  ،بخشدر این  انتخابکند. برای می

 خانهاقدامات کتاب. کرده باشدکتابخانه باید برای کاھش ردپای کربن و ارائه منابع و خدمات کتابخانه سبز تالش 
یا  قابل مشاھده ماه گذشته تکمیل شده باشد و نتایج 12ای کامل شده باشد یا در باید به طور قابل مالحظه

ی ریتمرکز بر فراگ -کننده نیست دسترس باشد. اندازه یا بودجه کتابخانه تعیینباید در  آن گیریقابل اندازه
و مشارکت اجتماعی است (به عنوان مثال: ساختمان کتابخانه جدید و خدمات  محیطیزیستفعالیتھای 

 ).جدید و نوآورانه ایکتابخانه
 

 پروژه کتابخانه سبز رترین: ب2 بخش
 

پروژه کتابخانه سبز یک پروژه کتابخانه ای زیست محیطی و پایدار است که از نظر دامنه، زمان و بودجه محدود 
کتابخانه باشد، اما باید در پیشبرد اھداف  ھایفعالیتاست. این پروژه ممکن است مختص یک یا چند حوزه از 

برای موفقیت در این بخش، پروژه  .اھمیت داشته باشدزیست محیطی و پایدار، حداقل به صورت محلی، 
یا قابل  قابل مشاھدهماه گذشته تکمیل شده باشد یا در حال انجام باشد، و نتایج  12زیست محیطی باید در 

ت زیس اقداماتتمرکز بر روی  -باید در دسترس باشد. اندازه بودجه پروژه تعیین کننده نیست آن اندازه گیری 
برای کودکان، یا پروژه  محیطیزیست(به عنوان مثال: پروژه آموزش محیطی انجام شده در پروژه است 

 زباله در کتابخانه دانشگاه).حذف  دانشجویی



داشته است.زیادی  گذاریای تعلق می گیرد که با حداقل منابع انجام شده اما تأثیربه پروژه ای ژاعتبار وی  

 معیارھای عمومی

چقدر واضح و کامل است؟ چقدر خوب کار شده؟ آیا شامل  گزارش: شده ارسالگزارش کیفیت  .1
 عناصر داستان سرایی می شود؟

محیطی، اقتصادی و اجتماعی پایداری توجه ھای زیستتا چه حد به جنبه گزارش: دامنه پایداری .2
 دارد؟

: ارزش و تأثیر کار انجام شده (محلی، ملی یا جھانی) زیست محیطی انجام شده اقداماھمیت  .3
 در کل کیفیت کار چگونه است؟ آیا نتایج ماندگار ھستند؟چیست؟ 

 محلی، ملی یا جھانی وجود دارد؟ در سطح یارسالگزارش در نوآوری یا خالقیت: آیا نوآوری .4
تا چه حد در طول و بعد از پروژه به  اقدام زیست محیطی: ارتباطات، مشارکت جامعه و بازاریابی .5

 اقدام شود؟ آیا جامعه یا گروه ھدف فرصت مشارکت درمی رسانیاطالعمخاطبان  طیف وسیعتری از 
 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 
 داشته باشد. ھای زیر را

 پایداری فیزیکی

آیا این  - شودمنتشر می گازھای گلخانه ای از ساختمان ھای کتابخانهمیزان   ینردپای کربن: بیشتر .6
کاھش یافته است: بھره وری انرژی، مدیریت زباله، خرید، تدارکات، گرمایش و سرمایش، مکان  میزان

 عمومی)؟(از جمله دسترسی با پای پیاده، دوچرخه، حمل و نقل 
 دفتر سبز در حال استفاده است؟ روالھایاصول دفتر سبز: آیا  .7

 پایداری اقتصادی

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

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

 پایداری کیفی و اجتماعی

مشترک  تاالرھای: کاربران چقدر می توانند با استفاده از مجموعه ھای کتابخانه، خدمات، اثر کربن .10
تر کربن خود را افزایش دھند؟ آیا کتابخانه کاھش مصرف را برای کاربران آسان رد دستیا دستگاه ھا، 

 کند؟ آیا کاربران از نحوه انجام این کار در کتابخانه خود آگاھی دارند؟می
: آیا کتابخانه دسترسی آسان به اطالعات زیست محیطی قابل اعتماد و به خانه سبزخدمات کتاب .11

ارائه می دھد یا پروژه ھای بازیابی اطالعات  را محیطیزیست روز را ارائه می دھد؟ آیا کتابخانه آموزش 
 محیطی را ھدایت می کند؟زیست 

فرھنگی، شمول اجتماعی و  : آیا آموزش خوب، سواد، مشارکت اجتماعی، تنوعپایداری اجتماعی .12
 مشارکت کلی مشھود است؟ آیا کتابخانه برای کاھش نابرابری با مشتریان فعاالنه کار می کند؟

 محیطیمدیریت زیست

را تعیین کرده است و پذیری سنجش: آیا کتابخانه اھداف زیست محیطی محیطی زیستمدیریت  .13
ی کند؟ آیا سیاست زیست محیطی، تعھد و م زیست تالش آیا برای کاھش تأثیر منفی خود بر محیط

 زیست محیطی به مخاطبان گسترده تری ابالغ می شود؟ اقداماتنتایج 
: آیا کتابخانه متعھد به گواھینامه ھا، برنامه تعھد به اھداف و برنامه ھای کلی زیست محیطی .14

سازمان ملل  پایدارتوسعه  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 
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