„إنها نهاية العالم كما كان متوقعا“
مقال عن المكتبات العمومية باعتبارها من المرافق ذات الطابع المحلي والمركزي التي
تروم الحد من تدهور المناخ باﻹﺿافة إلى تقرير حول ورشة عمل من مكتبة هاينريش بول
 /مكتبة المدينة بانكوف
تيم شومان

اقتراح اﻻقتباس
تيم شومان" ،إنها نهاية العالم كما كان متوقعا" .مقال عن المكتبات العامة باعتبارها من المرافق ذات
الطابع المحلي والمركزي التي تروم الحد من تدهور المناخ باﻹﺿافة إلﻰ تقرير حول ورشة عمل
من مكتبة هاينريش بول  /مكتبة المدينة بانكوف .ليبراس .أفكار المكتبة.(2020)38 ،
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يعتبر التغير المناخي في الوقت الراهن موﺿوع الساعة اعﻼميا .فمع موجة الجفاف الشديد التي
ﺿربت وسط أوروبا مؤخرا ،أصبح المجتمع اﻷلماني واعيا بهذا المشكل .فقد انتشرت صور الحقول
الذابلة واﻷنهار التي جفت والغابات التي اندثرت منذرة بوﺿع مناخي جديد .ومع ارتفاع درجات
الحرارة المسجلة في السنوات اﻷخيرة ،مع استثناءات قليلة ،جميعها تقريبا في العقد اﻷول من القرن
الحادي والعشرين .وكلها تقريبا في الفترة  1. 2000إﺿافة إلﻰ ذلك ،أسوأ السيناريوهات اﻷكثر
قتامة والتي توقعها الخبراء في مجال المناخ تم بالفعل بلوغها ،بل تجاوزها2.
الهدف من المقال

يحاول هذا المقال تسليط الضوء علﻰ دور المكتبات العامة في ظل هذه التغيرات دون اﻻقتصار علﻰ
طرح اﻷسئلة حول سبﺐ تناول المكتبات العامة لهذا الموﺿوع .كما سيتطرق إلﻰ اﻹمكانيات التي
توفرها هذه المكتبات إلﻰ جانﺐ دورها كمركز خدمات وتوجيهها نحو اﻻستدامة اﻻجتماعية والبيئية.
ومن هذا المنطلق يتم بعد ذلك تطوير يوتوبيا ،والتي تظهر بطريقة بسيطة مع إمكانية حدوثها في أفق
2030
هذا يعني أن المنشور من المرجح أن يأخذ شكل مقال .باﻹﺿافة إلﻰ ذلك ،حسﺐ وجهة نظر الكاتﺐ،
يتم استخدام أسلوب جدلي ﻹعادة التفكير من جديد  /وبطريقة مختلفة في دور المكتبات العامة من
منظور تغير المناخ.
يكتﺐ الكاتﺐ من موقعه كمدير أكبر مكتبة عامة في برلين بانكوف ،وبوصفه عضوا في شبكة المكتبة
الخضراء وداع ًما لفكرة مكتبات المستقبل .لذلك ،يتبع المقال خارطة طريق لشرح التطورات
اﻻجتماعية والسياسية للتغير المناخي بشكل عام .ثم يناقش فكرة المكتبة الخضراء ليختتم بتقرير
ورشة عمل من مكتبة هاينريش بول .ويوجد حاليا العديد من المشاريع في مرحلة التخطيط أو التنفيذ
والتي تهدف إلﻰ تحويل هاينريش بول إلﻰ مكتبة خضراء.
تغير المناخ؟ أزمة مناخية؟ تدهور المناخ؟
هناك موقف آخر للكاتﺐ حيث يفترض وجود تغير لم يعد من الممكن وصفه بدقة من خﻼل مصطلح
التغير المناخي .بل علﻰ العكس من ذلك ،فإن التغير المناخي )!( وما يترتﺐ عنه من عواقﺐ اجتماعية
خطيرة مثل تهديد نمط الحياة في ألمانيا أو تعريض الديمقراطية أو الحضارة المتعارف عليها والتي
نعيشها بشكل عام للخطر3.
وحتﻰ الممثلون اﻷقل تشاؤما ً يتحدثون عن سنوات  2020اعت ارها عقدًا للقرارات التي تكون فيها
التغيرات اﻻجتماعية والسياسية المركزية وشيكة الحدوث4.
غير أن كﻼ الرأيين المتشائم بشدة وغير المتشائم ،لن يؤديا إﻻ إلﻰ انهيار اجتماعي كامل :فالتغيير
الهائل ﻷسلوب الحياة الفردية واﻻجتماعية ككل أمر ﺿروري .في هذا السياق أعلن الصحفي بيرند
أولريش عصر البيئة ،الذي ﻻ يمكننا كمجتمع تجاهله 5.وعﻼوة علﻰ ذلك ،فوجهة نظر برونو ﻻتور
كانت أساسا مه ًما لتفسير العمليات اﻻجتماعية والسياسية المستقبلية بشكل صحيح„ :ف ل ما يقلقنا في
الوقت الحالي  -سواء كان هجرة أو عدم مساواة متزايدة أو شعبوية  -له جذور مشتركة في التجربة
المزعجة لﻸرض حيث تستجيﺐ فجأة لتصرفاتنا في شكل تغير المناخ“. 6و يرى ﻻتور أن اﻻنتقال
من نموذج العولمة إلى اﻻلتزام الجديد ﻋﻠى المستوى المحﻠي حﻼ لهذه المشاكل.

هناك العديد من التطورات اﻻجتماﻋية والسياسية التي تحاول اﻻستجابة لهذه التغيرات السﻠبية .و من
المؤكد أن الحركة اﻷكثر شهرة هي حركة“مكتبات المستقبل Friday4Futureالحالية ،و التي تمتﻠك
اﻵن العديد من الفروع المحﻠية أو المتعﻠقة بالوظيفة .وهناك أيضا العديد من التطورات والبرامج

السياسية ﻋﻠى الصعيد العالمي أو الوطني أو اﻹقﻠيمي ،التي تسعى أيضا إلى معالجة مسﺄلة تغير
وتدهور المناخ .ﻓعﻠى سبيل المثال يوجد حاليًا جدول أﻋمال اﻷمم المتحدة  2030ﻋﻠى الصعيد العالمي
الذي وضع  17هدﻓًا لﻠتنمية المستدامة 7 .وفي إطار اﻻتفاقية الخضراء الجديدة  ،حدد اﻻتحاد
اﻷوروبي هدفا محايدًا للمناخ بحلول  8،2050بينما تتم مناقشة برنامﺞ مماثل في بلدان أخرى .علﻰ
الصعيدين الوطني والمحلي في ألمانيا ،يتم اتخاذ عدد كبير من التدابير ﻹحداث تغيير في حركة
أمرا محوريًا بالنسبة
المرور أو التنمية الحضرية اﻹيكولوجية .كما أن موﺿوع تغير المناخ يعتبر ً
لرابطة المدن اﻷلمانية9.
الدور الممكن للمكتبات العامة – مقاربتان
بالنسبة لكاتب هذا المقال ،تثير هذه التطورات تساؤﻻً حول اﻹمكانية و كيفية تفاﻋل المكتبات العامة
معها .ترتبط اﻹجابة ﻋﻠى هذه اﻷسئﻠة بالتغيير الذي تناقشه المكتبات العامة حاليا نحو“ أماكن ثالثة“
أو إلى منابر لﻠمجتمع المدني المحﻠي.
كما أن انتقاد حقيقة أن المكتبات العامة تتﺧﻠى ﻋن مجال مسؤوليتها الفعﻠية يتناقض ﻓي هذا المقال
بشكل واضح.إذا نظر المرء إلى القضايا اﻻجتماﻋية الكبرى مثل الهجرة أو شيﺧوﺧة المجتمع أو
الرقمنة  ،ﻓسرﻋان ما يتضح لنا أن المكتبات العامة نشيطة لﻠغاية ﻓي هذه المجاﻻت.وبما أن تغير أو
تدهور المناخ موضوع له أهمية كبيرة ﻓي هذا الصدد ،ﻓإن المكتبات العامة يجب أﻻ تتجاهل هذه
المسﺄلة! هناك مقاربتان هما كالتالي:
المقاربة :1
ﻻ يكفي أن تطﻠق المكتبات ﻋﻠى نفسها اسم المؤسسات التي تعمل بشكل مستدام ﻓعﻠيا  ،حتى لو كان
لديها بعض الﺧصائص )بمعنى برنامج اﻷمم المتحدة  2030واﻷهداف السبعة ﻋشر(  ،حيث إن
الفضاء والموارد والبنية التحتية مشتركة بين العديد من اﻷشﺧاص .ﻋﻠى سبيل المثال ،يتعين ﻋﻠى
المكتبات أيضا التحقق من بصمتها الﺧاصة و تقﻠيﻠها بشكل كبير .يجب تحري الدقة في اﻹجراءات
الداﺧﻠية والﺧارجية من أجل توﻓير الموارد10.
المقاربة :2
لم يعد التركيز ﻋﻠى الكتب  /الوسائط كاﻓيا لنقل المعارف والمعﻠومات .ﻓعندما نتمعن ﻓي مهام المكتبات
الﺧضراء ،يجب ﻋﻠى اﻷقل أن نركز بقوة ﻋﻠى اﻷشﺧاص ﻓي البيئة المحﻠية واحتياجاتهم ﻓي مجال
التغير المحﻠي لﻠمناخ.
يتعين ﻋﻠى المكتبة الﺧضراء أن تعمل وﻓ ًقا لنموذج  4غرف وأن يتم تطويرها بشكل أكبر كمكان
لﻺلهام واﻻبتكار)تحفيز الناس( ،كنقطة التقاء ومكان لﻼجتماع )اﻻنضمام والمشاركة ( ،كفضاء
ضاء لﻼكتشاﻓات( و مساحة لﻠعرض)مساحة لﻠعمل المشترك ومشاركة المجتمع المدني وﺧﻠق
لﻠتعﻠم )ﻓَ َ
ضاء اﻻبتكار(11.
ﻓَ َ
وبما أنه ﻻ توجد مؤسسات تعﻠيمية وثقاﻓية قابﻠة لﻠمقارنة التي يمكنها أن تحدث أثرا محﻠيا مثل المكتبات
العامة ،ﻓإن لهذه اﻷﺧيرة دورا رئيسيًا تؤديه ﻓي التصدي لتغير وتدهور المناخ!

 .2المكتبات الخضراء و اﻷهداف السبعة عشر لجدول أعمال اﻷمم المتحدة 2030
منذ السنوات اﻷﺧيرة ظهرت بعض المقاﻻت والمنشورات بالﻠغة اﻷلمانية التي تروج لفكرة المكتبة
الﺧضراء وﻋمل المكتبة المستدامة اجتماﻋيًا وبيئيًا بمزيد من التفاصيل  ،و لم يتم تقديم وصف أكثر
تفصيﻼً هنا12.
لكن اﻷهم بالنسبة لهذا المقال هو رأي الكاتب بﺄنه لم يكن من الممكن بعد وضع تعريف دقيق لما
يشكل بالضبط „المكتبة الﺧضراء“ .بل ﻋﻠى العكس من ذلك ،هناك العديد من اﻻقتراحات ،حيث
يستند ﻓيه هذا المقال إلى تعريف هاري ساﻓيرتا .من بين أمور أﺧرى ،وسع ساﻓيرتا مفهوم المكتبة
الﺧضراء ليشمل مكتبة مستدامة .ويقترح ﻓي هذا اﻻمتداد أنه ينبغي ﻋﻠينا تعريف المكتبات المستدامة
باﻋتبارها مكتبات مسؤولة وذات طابع تفاﻋﻠي13.
ظهرت ﻓي السنوات اﻷﺧيرة ﻋدة مبادرات تبنت وﻋززت هذه التطورات .وتشمل هذه المبادرات
ﻋﻠى سبيل المثال شبكة المكتبة الﺧضراء  ،التي تﺄسست ﻓي يناير  ، 2018ومبادرة مكتبات المستقبل
ضا
 ، Libraries4Futureالتي اجتمعت ﻓي صيف  14.2019ﻋﻠى مستوى الجمعيات تناولت أي ً
جمعية المكتبات اﻷلمانية هذا الموضوع وﻓقا ً لﺧطة اﻷمم المتحدة لعام .2030وتشجع جميع المكتبات
ﻋﻠى أن تصبح نشيطة ﻓي هذا الميدان و ﻓي إطار“ اﻷهداف السبعة ﻋشر “15.
واحدة من أحدث التطورات اﻹقﻠيمية الحالية هي ﺧطة تطوير المكتبات ﻓي برلين  .ﻓي المسودة
الحالية ،تم تعريف موﺿوع اﻻستدامة كواحد من القضايا الخمس الكبرى حيث يتعين ﻋﻠى المكتبات
ﻓي برلين أن تنشط ﻓيها16.
وﻋﻠى المستوى السياسي يمكن اﻵن لﻠمكتبات الﺧضراء القيام بﺄنشطتها ﻓي مجال اﻻستدامة
اﻻجتماﻋية والبيئية بشكل جيد لﻠغاية من ﺧﻼل“اﻷهداف السبعة ﻋشر“لخطة اﻷمم المتحدة 17.2030
وبالتالي يمكن ربط ﻓكرة المكتبة الﺧضراء بالتطورات السياسية واﻻجتماﻋية الحالية .و بقﻠيل من
الشجاﻋة يمكن اﻻدﻋاء بﺄن  2020يمكن أن يكون ﻋشرية المكتبات الﺧضراء إذا استمرت ﺧطة اﻷمم
المتحدة لعام  2030ﻓي النمو بقوة أكبر.
„ .3هاينريش بول„ نحو مكتبة خضراء.
تعد مكتبة هاينريش بول  Heinrich Böllواحدة من ثمانية مواقع لمكتبة مدينة برلين بانكوف .و
هي ﻋﻠى غرار كل مكتبة ﻋامة ﻓي ألمانيا تمر بمرحﻠة انتقالية .مرحﻠة انتقالية يعني أنه قد تم إﻋادة
النظر ﻓي سياسة جرد المﺧزون )لمكتبة مدينة بانكوف بﺄكمﻠها( ،وتم التركيز بشكل أكبر ﻋﻠى الفضاء
واﻷشﺧاص .وباﻹضاﻓة إلى ذلك يمكن إﻋادة التفكير وتصميم طابقين لمكتبة هاينريش بول من قبل
صندوق اﻻستثمار  SIWANAﻓي وﻻية برلين )تنمية صندوق المدينة لﻠبنية التحتية واﻻستدامة(.18
ﻋضوا ﻓي شبكة المكتبة الﺧضراء حيث وقعت ﻋﻠى بيان سياسة مكتبات
تعد مكتبة مدينة بانكوف
ً
المستقبل“ ، „Libraries4Futureمما يجعﻠها تﻠتزم بشكل واضح .باﻹضاﻓة إلى ذلك سيتم ترسيخ
موضوع اﻻستدامة والبيئة ﻓي وضع هذا الموذج  ،والتي ينبغي اﻻنتهاء منه ﻓي ﻋام  .2022يمكن
لمكتبة المدينة المساهمة ﻓي أهداف مقاطعة بانكوف وبرامجها مثل مدينة التجارة العادلة بانكوف19
„واﻷجندة  21المحﻠية"  20واﻷهداف ال  17لجدول أﻋمال اﻷمم المتحدة لعام 21.2030

ﻻ يوجد بعد هدف دقيق لمكتبة „بول“ كمكتبة ﺧضراء .وينصب التركيز حاليًا ﻋﻠى اﺧتبار
اﻹجراءات الﺧاصة بهدف تحقيق المزيد من اﻹمكانيات البيئية  .لهذا ،تهدف اﻻستراتيجية بشكل
أكبر إلى النظر ﻓيما يمكن تنفيذه ﻓي نطاق اﻹمكانيات المتاحة لﻠفرد وما هي الموارد الﻼزمة لذلك.
ومن أجل تقديم اﻻستراتيجية ﻋﻠى نحو أﻓضل تم الفصل بين التﺄثير الداﺧﻠي والﺧارجي.غالبا ما
تكون المشاريع المنغﻠقة ﻋﻠى الداﺧل موجهة نحو توﻓير التكنولوجيا والهندسة المعمارية والموارد ،
ﻓي حين أن المشاريع الﺧارجية غالبا ما تكون موجهة إلى مستﺧدمي المكتبة .باﻹضاﻓة إلى ذلك
ينبغي تقسيم وصف المشاريع التالية إلى أربع مراحل مﺧتﻠفة لﻠمشروع  ،وبالتالي توضيح المرحﻠة
التي يمرون بها .هكذا تنقسم المشاريع الفردية إلى:
 اﻻﺧتبار اﻷول أو باﻷ َحْ َرى مرحﻠة التﺧطيط
 تﺧطيط واقعي ﻓي مرحﻠة التنفيذ
 المدينة الفاضﻠة الﺧرسانية22.
اﻹجراءات الداخلية
 .1التوفير عند تغليف الوسائط)فﻲ مرحلة التنفيذ(
إِجْ َراء:
 ﻓي بعض الموضوﻋات تقرر ﻋدم تغﻠيف الكتب لعام .2020
 التقييم ﻓي ﻋام  2021بشﺄن التﺄ ْثِيرات )حالة الوسائط ﻋﻠى سبيل المثال غير المغﻠفة(
الهدف:
ضررا بالبيئة
 تغيير الرقائق البﻼستيكية إلى الرقائق اﻷقل
ً
 توﻓير الموارد والمال
 .2التحويل إلى  Ökobonsإيصاﻻت بيئية )التخطيط الملموس(
إِجْ َراء:
 تحويل وصل اﻻستﻼم إلى “ إيصاﻻت بيئية“  Ökobonsلمكتبة مدينة بانكوف بﺄكمﻠها
 التنفيذ المﺧطط له لعام 2021

الهدف:
 تحسين اﻷثر البيئي باستعمال ورق إيصاﻻت اﻷقل تﻠويثا ً
 .3توفير المياه )أول اختبار أو مرحلة تخطيط(
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إِجْ َراء:
 اﻋتماد تدابير لتوﻓير المياه ﻋن طريق مﻠحقات توﻓير المياه بالصنابير ﻓي المجال الداﺧﻠي
)مثل مراحيض المطبخ والموظفين( و المجال الﺧارجي ﻓي المراحيض العامة24
الهدف:
 أكبر قدر ممكن من التوﻓير ﻓي استهﻼك المياه
 توﻋية الزمﻼء والمستﺧدمين بموضوع استهﻼك المياه
 .4تحويل اﻹضاءة إلى مصادر إضاءة ) LEDأول اختبار أو مرحلة تخطيط(
إِجْ َراء:
 استبدال مصابيح اﻹضاءة الحالية بمصابيح LED
 استﺧدام برنامج تمويل وﻻية برلين )أموال  (BENEمن أجل التنمية المستدامة وصوﻻ الى
التمويل25
الهدف:
 انﺧفاض كبير ﻓي استهﻼك الكهرباء وبالتالي الحفاظ ﻋﻠى هذه الموارد و تكﻠفة اﻻستهﻼك.
 . 5تركيب جدران طحالب جدران نباتية لتكييف الهواء)أول اختبار أو مرحلة تخطيط(
ِإجْ َراء:
 تركيب جدران طحالب

26

الهدف
 تحسين رطوبة الهواء وانتعاش الغرﻓة بدون كهرباء )ﻋﻠى سبيل المثال ﻋن طريق مكيف
الهواء(
 - 6تركيب نظام الطاقة الشمسية على سطح المكتبة )أول مرحلة اختبار أو تخطيط(
ِإجْ َراء:
 يتم التحقق من إمكانية تركيب نظام الطاقة الشمسية ﻋﻠى السطح.
 ويجري النظر ﻓي الدﻋم المقدم من وﻻية برلين ﻓي إطار „الﺧطة الرئيسية لسوﻻر سيتي“27

الهدف:
 توﻓير مﻠحوظ ﻓي استهﻼك الكهرباء من ﺧﻼل إنتاج الطاقة الﺧاصة
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. 7تركيب سقف أخضر على السطح المكتبة)أول مرحلة اختبار أو تخطيط(
إِجْ َراء:
 يتم التحقق من إمكانية تحويل السقف مستو إلى سقف أﺧضر.
 ويجري النظر ﻓي الدﻋم المقدم من وﻻية برلين كجزء من برنامج  1000سقف أﺧضر29.
الهدف
 تساهم المكتبة ﻓي المناخ المحﻠي.
 من الناحية المثالية  ،يمكن دمج السقف اﻷﺧضر مع نظام الطاقة الشمسية
 . 8تحديد شامل للبصمة الكربونية  CO2للمكتبة )فﻲ مرحلة التنفيذ(
إِجْ َراء:
 ﻓي إطار مشروع المؤسسة الثقاﻓية الفيدرالية اﻷلمانية  ،ستحدد “بول  „Böllبصمة الكربون
 CO2الﺧاصة بها ؛ يتم إجراء تحﻠيل شامل قدر اﻹمكان  ،بد ًءا من استهﻼك الكهرباء
ومسﺄلة توليد الكهرباء إلى مسﺄلة وسائل النقل التي يمكن لﻠموظفين استﺧدامها لﻠوصول إلى
العمل30.
الهدف:
 حدد بصمة الكربونية  CO2الﺧاصة بﺄقصى قدر ممكن من الدقة من أجل اكتشاف المزيد
من التوﻓير المحتمل
اﻹجراءات الخارجية
 .1مشروع مكتبة صالحة لﻸكل )فﻲ مرحلة التنفيذ(
إِجْ َراء
 زراﻋة الفواكه و نباتات الﺧضار ﻓي مساحات النواﻓذ الكبيرة لبول
سنة اﻻجتماﻋيّة التطوﻋيّة“
 الدﻋم المقدم من  “FSJال ّ
الهدف
 المكتبة كفضاء تعﻠيمي لتنقل المعرﻓة حول نمو الفواكه والﺧضروات

 الحدائق المدرسة العمود ة مﻦ خﻼل المشاركة الم ا ة لﻔﺼل درا
انتظام لزراعتها.

الذي عت

اﻷحواض

 .2صندوق سماد دودة فﻲ المكتبة )فﻲ مرحلة التنفيذ(
إِجْ َراء
 بناء وتركيب صندوق دودة ﻓي اﻷماكن العامة لﻠمكتبة
 سماد ﻓضﻼت الطعام )مثل الشاي والقهوة و بقايا الفاكهة والﺧضروات ( ومﺧﻠفات
النباتات
الهدف
 صندوق دودة كمجال لﻠتعﻠم ﻋمﻠيات التسميد ونقل المعرﻓة حول أهمية الدبال.
 صندوق دودة كمصدر لجذب انتباه المستﺧدمين لبدء التسميد ﻓي منازلهم.
 ومن المقرر استﺧدام السماد العضوي المنتج ﻓي مشروع المكتبة الصالحة لﻸكل
. 3مكتبة البذور )التخطيط الملموس(
ِإجْ َراء
 إنشاء مكتبة البذور من البذور المستﺧرجة من المكتبة الصالحة لﻸكل
 ﻋرض البذور لمستﺧدمي المكتبة
 التركيز ﻋﻠى اﻷصناف القديمة و المقاومة من البذور
الهدف
 مكتبة البذور كفضاء تعﻠيمي ونقل المعرﻓة حول موضوع البذور
 جذب انتباه لمستﺧدمي المكتبة
 تقﻠيد مستﺧدمي المكتبة لزراﻋة أصناف قديمة ومقاومة من البذور ﻓي المنزل.
 4.ﺛﻼجة لتبادل اﻷطعمة )تخطيط ملموس(
ِإجْ َراء
 تركيب ثﻼجة لمشاركة الطعام
 بالتعاون مع مركز حماية المستهﻠك وهيئة سﻼمة الغذاء
الهدف

 يتعﻠم المستﺧدمون المزيد ﻋن تبذير المواد الغذائية حتى يغيروا سﻠوكهم
 يمكن لﻠمستﺧدمين أﺧذ المواد الغذائية من الثﻼجة مجانًا
 .5صناديق جمﻊ النفايات )أول مرحلة اختبار أو تخطيط(
ِإجْ َراء
 ﻋرض صناديق لجمع النفايات الﺧاصة )ﻋﻠى سبيل المثال  ،الهواتف المحمولة القديمة
والهواتف الذكية وما إلى ذلك(33
الهدف
 دﻋم مﺧطط إﻋادة التدوير حيث يمكن لﻠمستﺧدمين إحضار أجهزتهم القديمة إلى المكتبة
 جمع صناديق النفايات كفضاء تعﻠيمي ﻋن طريق تقديم معﻠومات ﻋن هذا الموضوع
 .6موزع مياه الشرب فﻲ المكتبة )أول مرحلة اختبار أو تخطيط(
ِإجْ َراء
 يجب توﻓير موزع المياه الماء الصالح لﻠشرب بالمجان ﻓي اﻷماكن العامة.
 المشاركة ﻓي مبادرة إﻋادة التعبئة““Refill-Initiative“35
 ﻋدم ﻋرض أكواب بﻼستيكية /تجنب استﺧدام اﻷكواب البﻼستيكية
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الهدف
 توﻋية الناس بﺄهمية مياه الشرب
 ينبغي التوقف ﻋن استعمال أكواب بﻼستيكية ﻋند موزع المياه وتشجيع الناس ﻋﻠى استعمال
أكواب قابﻠة ﻹﻋادة اﻻستﺧدام
 تشجيع الناس ﻋﻠى توﻓير البﻼستيك
 .7سقﻲ الحﻲ )أول اختبار أو مرحلة تخطيط(
ِإجْ َراء:
 تقدم المكتبة بنيتها التحتية )ابريق سقي زراﻋي و ﺧراطيم المياه وما إلى ذلك( لﻠسكان ﻓي
المنطقة المجاورة مباشرة  ،من أجل دﻋم مبادرة“ سقي الحي .36 Gieß den Kiez
الهدف
 تشجيع الناس ﻓي المنطقة المجاورة لﻠمكتبة ﻋﻠى العناية بالمساحات الﺧضراء أثناء الجفاف المطول

 توﻋية الناس بقضية الجفاف وتغير المناخ

.8اﻻكوابونيك „الزراعة المائية“ )أول اختبار أو مرحلة تخطيط(
إِجْ َراء


منشﺄة أكوابونيك“ اﻻستزراع المائي لﻠنباتات „ مثالية ﻓي المنطقة العامة بالمكتبة
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الهدف
 توﻓير ﻓضاء لﻠتعﻠم من أجل اﻹمكانيات الحالية لﻠزراﻋة الحضرية والدورات البيئية
 .9التعاون مﻊ تربية النحل على سطح أخضر محتمل )يوتوبيا المدينة الفاضلة(
ِإجْ َراء:
 ﻓي حالة وجود سقف أﺧضر لﻠمكتبة ،ينبغي السعي لﻠتعاون مع مربي نحل محﻠي.
الهدف:
 السقف اﻷﺧضر كفضاء تعﻠيمي حول موضوع النحل وتربية النحل
 من المحتمل تربية النحل ﻓي مساحة ما.
 .10حديقة المجتمﻊ حول بول )يوتوبيا المدينة الفاضلة(
ِإجْ َراء
 بناء الحديقة الجماﻋية لﻠسكان المحﻠيين ﻓي المناطق الﺧارجية من المكتبة
 دﻋم الحديقة باستﺧدام البنية التحتية لﻠمكتبة وإنشاء مكتبة لﻸشياء
الهدف
 بناء المجتمع وحديقة المجتمع كفضاء لﻠتعﻠم
 دﻋم و إشراك المبادرات المحﻠية
 11.مقهى اﻹصﻼح „ “RepairCaféمﻊ ورشة للدراجات )يوتوبيا المدينة الفاضلة(
ِإجْ َراء
 يمكن ان يتم تجهيز غرﻓتان ﻓي الطابق السفﻠي بالمكتبة بفضاء لـمقهى اﻹصﻼح
“  „ RepairCaféمع ورشة إصﻼح الدراجات الهوائية.
 الفضاء يتم توﻓيره بشكل دائم لمبادرات اﻹصﻼح المحﻠية.
الهدف

 دﻋم و إشراك المبادرات المحﻠية
 مقهى اﻹصﻼح“ RepairCaféكفضاء تعﻠيمي لتوﻓير الموارد ﻋن طريق إصﻼح اﻷشياء.
 4.إنها نهاية بول كما كان متوقعا ،وأننﻲ اﻵن بخير -بول  ، 2030يوتوبيا :المدينة الفاضلة
الملموسة
صا مسﻠيا يبين صورة لبول من زاوية نظر ﻋام. 2030.كيف
هذه الفقرة يراد منها أن تكون مﻠﺧ ً
ستبدو المكتبة إذا تم تنفيذ جميع اﻹجراءات المذكورة بنجاح؟ ماذا سيحدث إذا أصبحت يوتوبيا:
المدينة الفاضﻠة حقيقة شيئ ًا ﻓشيئ ًا؟
أصبحت“ بول“ ﻓي ﻋام  2030جز ًءا من شبكة محﻠية كبرى ومن الصعب اﻋتبارها مؤسسة ﻓردية
ﻓقط .إنها منطقة ﺧضراء وحيوية لﻠمجتمع المدني .يمكن إلهام المستﺧدمين ﻓي المجال العام لﻠمكتبة
من ﺧﻼل مجموﻋة متنوﻋة من المشاريع البيئية الصغيرة والحصول ﻋﻠى الفواكه والﺧضروات التي
تنمو ﻓي مساحات المكتبة .من ﺧﻼل بناء حديقة المجتمع و مقهى اﻹصﻼح RepairCaféوورشة
إصﻼح الدراجات الهوائية  ،تم تﺄسيس مبادرات محﻠية مفادها أنه يمكن أيضا استﺧدام هذه الغرف
ﺧارج ساﻋات ﻋمل المكتبة ﻋﻠى شكل مكتبة مفتوحة لﻠجميع .تدﻋم المكتبة هذه المجموﻋات من
ﺧﻼل مجموﻋة من الوسائط والعروض الرقمية وكذلك من ﺧﻼل مكتبة اﻷشياء المقابﻠة .باﻹضاﻓة
إلى ذلك  ،من ﺧﻼل“ مبادرة سقي الحي  „ Gieß den Kiezاجتمع العديد من سكان الحي م ًعا
وقاموا بالعناية بالنباتات واﻷشجار ﻓي المنطقة.
مكنت مكتبة بول نفسها من تقﻠيل استهﻼكها لﻠموارد )الكهرباء والماء والمواد( بشكل كبير .تم تنفيذ
نظام الطاقة الشمسية ﻋﻠى السطح كمشروع كهرباء مستﺄجر بالتعاون مع جمعية اﻹسكان
نظرا ﻻستهﻼكه
ضا تزويد المنزل بالكهرباء بدون مقابل ،
والمستﺄجرين ﻓي المنزل ويمكنه أي ً
ً
المنﺧفض لﻠطاقة بشكل كبير ﻓي أوقات أشعة الشمس القوية39.
وبالتعاون مع مكتبة البذور ومكتب المساحات الﺧضراء  ،تمكنت المكتبة الصالحة لﻸكل من
المساهمة ﻓي حقيقة مفادها أن العديد من النباتات الصالحة لﻸكل تنمو ﻓي الحي المحيط بمكتبة „بول“
 ،والتي زرﻋها اﻷطفال ﻋﻠى وجه الﺧصوص بقنابل البذور أو ما يسمى بكرات البذور .البذور
)التي صنعت ﻓي ورش ﻋمل ﺧاصة ﻓي المكتبة( .باﻹضاﻓة إلى ذلك  ،أدت المكتبة الصالحة لﻸكل
 ،وبالتعاون مع مبادرة ثﻼجة مشاركة الطعام  ،إلى تغيير تفكير الكثير من الناس وزيادة تقديرهم
لﻠطعام بشكل كبير حتى يقﻠﻠوا من تبذير مواد الغذائية التي ﻻ تزال جيدة.
بفضل ﻋدد كبير من سماد الديدان ﻓي المكتبة  ،ﻻ يمكن ﻓقط إﻋادة تدوير النفايات العضوية الﺧاصة
بها.ﻓي الوقت نفسه  ،اكتسب الزمﻼء والمستﺧدمون المعرﻓة حول ﻋمﻠية تشكيل الدبال ويمكنهم
تقدير ذلك  -يُستعمل هذا الدبال مرة أﺧرى ﻓي „المكتبة الصالحة لﻸكل“ والحديقة الجماﻋية المجاورة
لﻠمكتبة.
يُعد نظام الزراﻋة المائية „أكوابونيك „الصغير نموذ ًجا لﻠناس ليطبقوه ﻓي منازلهم .ومع ذلك تتعاون
مكتبة بوول ﻓي هذه الحالة مع منظمات الحفاظ ﻋﻠى الطبيعة.والهدف المشترك هو تمكين اﻷنواع
المحﻠية من اﻷسماك من النمو ﻓيها  ،والتي سيتم إطﻼقها بعد ذلك ﻓي المياه المحﻠية بالطبع ،هذا

حدث محﻠي كبير يتم اﻻحتفال به بانتظام .حيث يتم نقل المعرﻓة حول البيئة المحﻠية بشكل تﻠقائي
تقري ًبا
مكن السقف اﻷﺧضر وكذلك التدابير الرامية إلى توﻓير المياه من تقديم مساهمة صغيرة ﻋﻠى اﻷقل
تتجﻠى ﻓي التﺧفيف الضغط ﻋﻠى البيئة المحﻠية.وساﻋدت المياه التي تم توﻓيرها لﻸشﺧاص الذين
يشاركون ﻓي مبادرة „ سقي الحي  ،„ Gieß den Kiezحيث تدﻋم المكتبة الناس مباشرة ً بالمياه
والمعدات لﻠحفاظ ﻋﻠى الحي اﻷﺧضر وجعﻠها مساحات ﺧضراء .
مستقرا دون استﺧدام
تساﻋد الجدران الطحﻠبية ﻓي المكتبة ﻋﻠى التحكم ﻓي المناخ والحفاظ ﻋﻠيه
ً
موارد ضارة بالبيئة ،وهي مصممة لتكون مصدر إلهام لمنزلك.
يمكن تقديم أنشطة إﻋﻼمية ﻓعالة بشﺄن موضوع تجنب النفايات من ﺧﻼل صناديق جمع النفايات
الﺧاصة )مثل الهواتف المحمولة القديمة والهواتف الذكية( بالتعاون مع مركز إﻋادة التدوير.
باﻹضاﻓة إلى ذلك  ،تم تطوير نوع من المناﻓسة ﻓي مقهى اﻹصﻼح „ “RepairCaféلﻠحصول
ﻋﻠى اﻷجهزة القديمة وتشغيﻠها مرة أﺧرى من أجل نقﻠها بعد ذلك إلى اﻷشﺧاص الذين ﻻ يمﻠكون
سوى القﻠيل من المال مجانا
وستدﻋم وسائط „بول“ جميع هذه المشاريع دﻋما ﻓعﻠيا .ﻓعﻠى سبيل المثال  ،توجد الوسائط المتعﻠقة
بموضوع تجنب النفايات مباشرة ً ﻓي صناديق التجميع ولم تعد متاحة ﻋﻠى الرﻓوف .
 5خاتمة  -هل المكتبات عنصر فاعل فﻲ العصر البيئﻲ؟
من المؤكد أن هذا لن يحدث بالتفصيل ﻓي بول ،لكن هذه الصورة المثالية قد ﻻ تكون بعيدة كل البعد
ﻋن الواقع ﻓي المستقبل .ﺧاصة ﻷن العديد من المشاريع الفردية الموصوﻓة هنا يجري تنفيذها بالفعل
ﻓي مكتبات ﻋامة أﺧرى! لذلك ،يمثل هذا المقال الطرح القائل بﺄن صورة المدينة الفاضﻠة المﻠموسة
يمكن تطبيقها بشكل جيد ج ًدا ﻋﻠى ﻋمﻠيات المكتبة الﺧضراء وتوضح إمكانيات المكتبات العامة
الﺧضراء.
وباﻹضاﻓة إلى ذلك ،تضطﻠع المكتبة بمهمتها الرئيسية المتمثﻠة ﻓي نقل المعارف ونشرها ﻓي دور
موسع بشكل كبير ،حيث تعتمد جميع العمﻠيات والمشاريع تقريبًا ﻋﻠى ﻓكرة نقل المعرﻓة ونشرها
من ﺧﻼل النشاط المباشر ،من ﺧﻼل لقاء الناس مع بعضهم البعض وإلهامهم.
المكتبات كجهات فاعلة فﻲ العصر البيئﻲ؟
من وجهة نظر المؤلف يرى أن موضوع „المكتبة الﺧضراء“ أو أﻋمال المكتبة المستدامة اجتماﻋيا ً
وبيئيا ﻻ يزال ﻓي بدايته ﻓي ألمانيا .غير أن هناك اﻵن العديد من المبادرات والمزيد من اﻷمثﻠة ﻋﻠى
المشاريع الفردية ،وﻻ سيما من حيث اﻻستدامة اﻻجتماﻋية والبيئية التي يتم الترويج لها ﻋﻠى
المستوى المحﻠي .ويمثل تصور دور المكتبة كجهة ﻓاﻋﻠة محﻠية ﻓي هذا المجال من وجهة نظر
المؤلف ،ﻓرصة كبيرة لﻠمكتبات العامة.
إضاﻓة إلى ذلك وبالرغم من اﻻتهامات بﺄن المكتبات الﺧضراء ﻻ تﻠتزم بمهمتها المتمثﻠة ﻓي
التصرف بشكل حيادي .من وجهة نظر الكاتب ،هناك إجابتان ﻋﻠى هذا الرأي:

 . 1ﻻ! تساﻋد المكتبات الناس ﻋﻠى اكتساب المعرﻓة وتوجيههم ﻓي ﻋالم سريع التغير حتى
يتمكنوا من اﻻستجابة بشكل إيجابي لهذه التغييرات و التﺧﻠص من مﺧاوﻓهم .تشكل التغيرات
الدراماتيكية المتوقعة تحديا هائﻼ ﻓي الحياة اليومية بحيث يحتاج الناس إلى الدﻋم لمواجهة هذا
اﻷﺧير.
 . 2ﻻ يهم! التغيرات المتوقعة ﻓي ﺧطر انهيار المناخ تهدد التماسك اﻻجتماﻋي والديمقراطية ،بحيث
لم يعد هناك وقت لﻠحياد المفترض.بدﻻ من ذلك ،يمكن أن تعزز المكتبات دورها ﻻتﺧاذ موقف
واضح هنا !
بناء ﻋﻠى هذا ،طرح الكاتب سؤالين مركزيين لﻠمستقبل من وجهة نظره:
 . 1ما هي اﻷدوار التي تريد /يتعين ﻋﻠى المكتبات العامة أن تؤديها ﻓي ﻋقد القرارات؟
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 .2كيف يمكننا ربط اﻻتصال بالمكتبات ﻋﻠى الصعيد العالمي من أجل تحقيق شيء ما معا ؟ووﻓقًا
لشعار ﻓكر ﻋالميًا  -تصرف محﻠيًا  ،ويمكن لﻠمكتبات أن تؤدي دورا رئيسيا ﻓي مجال اﻻستدامة
اﻻجتماﻋية والبيئية42.
.1https://www.wetter.de/cms/klimawandel-die-10-heissesten-sommer-in-

 )deutschland-4571689.htmlاطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ..(11.10.2020 :
كذلك الموقع التالي:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157755/umfrage/klimawandel
 )—die-weltweit-waermsten-jahre-seit-1880/اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ.(11.10.2020 :
https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/13/climate-worstcase-scenarios-clouds-scientists-global-heating?CMP=twt_a )environment_b-gdnecoاطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ.(11.10.2020 :
بشﺄن الجفاف ) ,https://www.ufz.de/index.php?de=37937 :اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ:
 .(11.10.2020الى نقطة تحول
:https://www.wetterdienst.de/Deutschlandwetter/Thema_des_Tages/3799/ti
بتاريخ:
ﻋﻠيه
) اطﻠع
,pping-points-die-kipp-elemente-im-klimasystem
.(11.10.2020

هكذا يصفها أندري سناير ماجناسون ﻓي كتابه الحالي الماء والوقت -قصة مستقبﻠنا التﺄثيرات
الدراماتيكية والﺧطيرة لذوبان الجﻠيد ﻋﻠى إمدادات المياه) .الجزيرة  .(2020 ،باﻹضاﻓة إلى ذلك،
ضا إلى أوصاف كتاب ديفيد واﻻس ويﻠز :اﻷرض غير الصالحة لﻠسكن  -الحياة
يستند هذا المقال أي ً

بعد اﻻحتباس الحراري ،لودﻓيج .2019 ،إحدى أطروحات واﻻس-ويﻠز المركزية تتمثل ﻓي أن
التغييرات الهائﻠة ستحدث بالفعل مع هذف  2درجتين وأننا ما زلنا بعيدين ﻋن تحقيق هذا الهدف:
تعتبر درجتان من اﻻحتباس الحراري بمثابة ﻋتبة الكارثة :ﻓقد أطﻠق ﻋشرات المﻼيين من ﻻجئي
المناخ العنان لعالم غير مستعد .هدﻓنا اﻵن هو ال  2درجة  ،وﻓقًا ﻻتفاقيات باريس المناﺧية  ،والﺧبراء
يمنحوننا سوى احتماﻻت ضئيﻠة لتحقيق ذلك
https://nymag.com/intelligencer/2017/07/climate-change-earth-too-hot-for) ,humans.html?abcid=intel-test-4-16&abv=1اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ(11.10.2020 :
http://www.eco-world.de/scripts/shop.prg?img=/eco-world) ,buecher/doc/images/FNW_2020_01_Inhalt.pdfاطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ(11.10.2020 :
. https://www.blaetter.de/ausgabe/2019/dezember/hellsicht-in-zeiten-des) ,umbruchsاطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ(11.10.2020 :
مقارنة بيرند أولريش :كل شيء سيكون مﺧتﻠفًا :ﻋصر البيئة  ،كولونيا : :كيبنهاور وويتش ،
↩.2019
https://www.deutschlandfunkkultur.de/bruno-latour-dasterrestrische ) ,manifest-diemenschheithat.1270.de.html?dram:article_id=423856اطﻠع
ﻋﻠيه بتاريخ .(11.10.2020 :قارن برونو ﻻتور :بيان اﻷرض ،برلين.2018 ،Suhrkamp :
) , https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/اطﻠع
ﻋﻠيه بتاريخ)11.10.2020 :كذلك الموقع التالي
,https://de.wikipedia.org/wiki/Ziele_f%C3%Bcr_nachhaltige_Entwicklung
) ,اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ)11.10.2020 :
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green ) ,deal_enاطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ (11.10.2020 :كذلك الموقع
التالي  ) ,https://en.wikipedia.org/wiki/Green_New_Dealاطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ:
(11.10.2020
مقارنة ),https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Schwerpunkte/Klimaschutz/
اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ.)11.10.2020 :

ويدرك الكاتب أن هذه ليست مهمة سهﻠة ﻓي سياق الوظيفة العمومية .ظروف الوظيفة العمومية
تعقد إجراء التغييرات التي تطرأ ﻓي هذا المجال

يوشومسن  ،هنريك )وآﺧرون( :التجربة والتمكين والمشاركة واﻻبتكار :المكتبة العامة الجديدة ﻓي:
إيجينبروت  ،أوﻻف :تشكيل مجاﻻت المعرﻓة :ﺧيارات لﻠوصول إلى المعﻠومات والتعﻠيم  ،ص
↩.67-80
بترا هوك )محررة( )وآﺧرون( :المكتبة الﺧضراء  :تحدي اﻻستدامة البيئية  -اﻻستدامة البيئية ﻓي
الممارسة ) ،منشورات اﻹﻓﻼ ، (161 :برلين :دي جروتر ساور  ، 2013 ،ﻋبر اﻹنترنت ﻓي :
 ) ،18452/60/https://edoc.hu-berlin.de/handleاطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ(04.10.2020 :
البتراء هوك )محررة( )وآﺧرون( :التحول إلى الﻠون اﻷﺧضر :تنفيذ اﻻستراتيجيات المستدامة ﻓي
المكتبات ﻓي جميع أنحاء العالم؛ المباني واﻹدارة والبرامج والﺧدمات ،منشورات اﻹﻓﻼ،(177 :
برلين | .2018 ،De Gruyter SaurSAUR :بيترا هوك )محررة( )وآﺧرون( :المكتبة العامة
 :2030التحديات  -المفاهيم  -الرؤى  ،باد هونيف :بوك وهيرشين  .2019 ،ﻋبر اﻹنترنت ﻋﻠى:
 ) ،18452/20799 /https://edoc.hu-berlin.de/handleاطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ:
ضا القسم الﺧاص بالمكتبة كمكان أﺧضر ﻓي ِكت َاب التذكاري لبترا هوك.
 |.(04.10.2020انظر أي ً
ت َ َداوله كونراد )وآﺧرون( )محرر( :استراتيجيات المكتبة كمكانِ .كت َاب التذكاري لبترا هوك ،برلين:
.2017 ، De Gruyter Saur
| انظر أيضا العدد  12/2018من مجﻠة " "Buch und Bibliothekالتي تتطرق إلى التنمية
المستدامة .مكتبة معﻠومات الرابطة المهنية )محرر( :الكتاب والمكتبة :مكتبة ومعﻠومات المنتدى ،
رويتﻠينغن ،العدد  ،12/2018ﻋبر اﻹنترنت ﻋﻠىhttps://www.b-u-b.de/wp- :
) ، content/uploads/2018-12.pdfاطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ.(04.10.2020 :
ساﻓيرتا  ،هاري  (2017) :من المكتبات الﺧضراء إلى المكتبات المستدامة  -توسيع مفهوم المكتبات
الﺧضراء .ﻓي :دوران كونراد )وآﺧرون( )محرر( :استراتيجيات لﻠمكتبة كمكان .ﻓي ِكت َاب تذكاري
لبيترا هوك ﻓي ﻋيد ميﻼدها السبعين .بالتعاون مع بيترا هوك .برلين :دي جروتر ساور  ،ص 127
  .137هنا ص .130 - 129من وجهة نظر المؤلف  ،ﻓإن اقتراح ساﻓيرتا له العديد من أوجه الشبهمع نموذج  4غرف ..ﻓقط المكتبات التي تفكر ﻓي نفسها من حيث النموذج المكون من  4غرف هي
القادرة ﻋﻠى التطور إلى مكتبة مستدامة وتﻠبية المتطﻠبات الموضحة ﻓي الفصل 1
https://www.netzwerkgruenebibliothek.de/, https://www.facebook.com/Net
) ، ,zwerkGrueneBibliothek, sowie https://libraries4future.org/اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ:
.(04.10.2020
) ،https://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/agenda-2030.html,اطﻠع
ﻋﻠيه بتاريخ.(04.10.2020 :
يجمع موقع  2030Biblioأمثﻠة من المكتبات ﻓي البﻠدان الناطقة باﻷلمانية التي تنفذ مشاريع وبرامج
ﻓي إطار اﻷهداف السبعة ﻋشر.
) ,https://www.biblio2030.de/اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ.(04.10.2020 :
) ,https://mein.berlin.de/text/chapters/6460/اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ.(04.10.2020 :

. دائ ًما ﻓي اﻻستدامة اﻻجتماﻋية والبيئية واﻻقتصادية معًا2030 تفكر ﺧطة اﻷمم المتحدة
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development- بالمقارنة مع
.(04.10.2020 : )اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ, ,agenda/
. ﻓي استراتيجيتها لﻼستدامة2030 كما التزمت الحكومة الفيدرالية بﺄهداف ﺧطة
https://www.bundesregierung.de/breg- بالمقارنة مع
: )اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ,de/themen/nachhaltigkeitspolitik/agenda-2030-die-17-ziele
 )اطﻠع ﻋﻠيه,https://17ziele.de/:ضا
ً لﻠحصول ﻋﻠى أمثﻠة محددة انظر أي.(04.10.2020
.(04.10.2020 :بتاريخ
https://www.berlin.de/sen/finanzen/haushalt/siwana/sondervermoegeninfrastruktur-der-wachsenden-stadt-und-nachhaltigkeitsfonds-siwana.(11.10.2020 ))اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ,673149.php
https://www.zlb.de/de/ueber-uns/presse/pressemitteilung- كذلك الموقع التالي
detail/news/gute-entscheidung-fuer-berlins-oeffentliche)اطﻠعbibliotheken.html?sw=0&cHash=3feaa80eff4d5aa65faf5c4d4a84db3d
↩..(11.10.2020ﻋﻠيه بتاريخ
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und )اطﻠع ﻋﻠيه,verwaltung/beauftragte/lokale-agenda-21/artikel.436832.php
↩ .(04.10.2020 :بتاريخ
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und.(04.10.2020 : )اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ,verwaltung/beauftragte/entwicklungspolitik/
 الذي يحول مفهوم اليوتوبيا من ﻓهم،تﻠمح المدينة الفاضﻠة الﺧرسانية إلى نظرية إرنست بﻠوخ
 اليوتوبيا هي حاﻻت يمكن الوصول إليها من ﺧﻼل نهج،  بالنسبة له.سﻠبي إلى مفهوم إيجابي
.إيجابي وتجريبي
 )اطﻠع ﻋﻠيه,https://de.wikipedia.org/wiki/Konkrete_Utopie بالمقارنة مع
↩..(11.10.2020بتاريخ
↩..(11.10.2020 )اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ,Zum Beispiel https://www.ökobon.de/
Zum Beispiel https://www.obi.de/mischduesen/wasserspar-verschraubung↩..(11.10.2020 )اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ,perlator-eco-12-verchromt-1-2-/p/7225352
 )اطﻠع ﻋﻠيه,https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/foerderprogramme/bene/
↩..(11.10.2020بتاريخ

) ,https://www.hydroflora.de/اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ↩..(11.10.2020
https://www.berlin.de/special/energie-und-umwelt/nachrichten/6104242) ,5436174-masterplan-solarcity-mehr-solaranlagen-f.htmlاطﻠع ﻋﻠيه
بتاريخ↩ ..(11.10.2020ومع ذلك  ،يجب مناقشة هذا اﻹجراء مع ال ُم ْكري والتﺧطيط له
أظهرت اﻻستشارة اﻷولية والحسابات التي أجرتها شركة  Solarwende Berlinأنه ﻓي المتوسط
 ،سيكون  ٪75من استهﻼك المكتبة لﻠكهرباء ممكنًا ﻋﻠى السطحhttps://www.solarwende- .
) ,berlin.de/startseiteاطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ(11.10.2020
) ,https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/stadtgruen/gruendaecher/اطﻠع ﻋﻠيه
ضا تنفيذ مشروع ﻓي سياق السقف اﻷﺧضر.
بتاريخ (11.10.2020ربما يمكن أي ً
) , https://www.gruendachplus.de/green-roof-lab/اطﻠع ﻋﻠيه
بتاريخ↩ ..(11.10.2020
ضا اﻻتفاق ﻋﻠى هذا اﻹجراء مع ال ُم ْكري أو تطويره معًا.
يجب أي ً
)مشروع المؤسسة الفدرالية الثقاﻓية)
ومن اﻷمثﻠة ﻋﻠى ذلك) ,https://wurmkiste.at/ :اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ..(11.10.2020
)https://de.wikipedia.org/wiki/Nachbau_(Saatgutاطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ(11.10.2020
) ,https://www.nabu-shop.de/handysammelboxاطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ(11.10.2020
مثال ﻋﻠى ذلك هو العرض المقدم من Berliner
) ,Wasserbetriebe: https://www.bwb.de/de/1679.phpاطﻠع ﻋﻠيه
بتاريخ(11.10.2020
) , ,https://refill-deutschland.de/اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ(11.10.2020
) ,,https://www.giessdenkiez.de/اطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ(11.10.2020
) , ,https://de.wikipedia.org/wiki/Aquaponikاطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ(11.10.2020
تعتمد طريقة التصوير هذه المرحة جزئيًا ﻋﻠى مبادئ مماثﻠة ﻓي كتاب مدينة المستقبل Stadt der
 ، Zukunftحيث يتم وصف مدينة من ﻋام 2070
 .مقارنات بوريس )وآﺧرون( :مدينة المستقبل :مسارات إلى جﻠوبوبوليس  ،ﻓرانكفورت أم ماين:
) ، 2019منتدى المسؤولية( والكتاب الحالي لجيمس لورانس باول :2084 :رحﻠة ﻋبر الزمن ﻋبر
تغير المناخ  ،كولونيا2020. P،Quadriga :

) ,https://de.wikipedia.org/wiki/Mieterstromاطﻠع ﻋﻠيه بتاريخ(11.10.2020
قارن مﻼحظة الهامشية  :6ستﻠعب المكتبات الدور والمهمة التي يصفها ﻻتور بﺄنها السبيل الوحيد
لﻠﺧروج من اﻻنهيار اﻻجتماﻋي والمناﺧي الوشيك.
ﻓالنظر ﻋﻠى سبيل المثال إلى نقاط التحول اﻻجتماﻋي هوما يجعل من الممكن التفكير بشكل مﺧتﻠف
حول دور المكتبات العامة .يمكن أن نكون أقرب مما نعتقد إلى نقطة تحول اجتماﻋية يتم ﻋندها
أﺧيرا بالجدية الﻼزمة .ﻷنه ﻓي النهاية ليست الكﻠمات الﻠطيفة واﻷهداف
معالجة حماية المناخ
ً
السامية التي تهم  ،ﻓقط اﻷﻓعال .ومنحنى الحمى العالمية.
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/eu-kommission-was-taugt) ,das-neue-klimaziel-a-f9578265-ac73-4993-abc0-748d4051b510اطﻠع ﻋﻠيه
بتاريخ(11.10.2020

مثال ﻋﻠى هذا النهج يمكن أن يكون يوم وقوف السيارات )الذي تشارك ﻓيه مكتبة مدينة ﻓرانكفورت
 /ماين  ،ﻋﻠى سبيل المثال ) .إذا شاركت العديد من المكتبات العامة ﻓي يوم وقوف السيارات،
نظرا لتﺄثيرها الواسع.
ﻓيمكنها تقديم مساهمة كبيرة ﻓي هدف مدينة صالحة لﻠعيش و مدينة إنسانية ً
) ,https://www.strasse-zurueckerobern.de/anleitungen/parking-day/اطﻠع ﻋﻠيه
بتاريخ(11.20.2020

تيم شومان هو أحد مؤسسي مكتبات المستقبل  ،Libraries4 Futureنشط ﻓي شبكة المكتبة
الﺧضراء ويدير مكتبة )هينريش بول( ﻓي برلين.
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