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סקירה כללית
• Translation is too long to be saved

  2030ם לשנת "יעדי פיתוח בר קיימא של האו•
ם לשנת  "ספריות ויעדי פיתוח בר קיימא של האו•

2030 
קיימות וספריות, המחלקה לאיכות הסביבה•
הגדרה של ספרייה ירוקה  •
יעדי פיתוח בר קיימא בינלאומיים לאיגוד •

אגודות ומוסדות הספריות  
דוגמאות מגרמניה •
 2030ספריות •
רשת ספריות ירוקות  •
 SDGרשימת ההערכה של •
סיכום•

https://www.ulebelt.nl/site/wp-content/uploads/2019/08/SDG-goals-logo.jpg



Save translation
ם לשנת"יעדי פיתוח בר קיימא של סדר היום של האו

2030

 2013יצא לאור בשנת •
ם לשבע עשרה  "אישור כל חברי האו•

היעדים
שנה להשיג את  15תקופה של •

המטרות הללו
קריאה אוניברסלית וקריאה לפעולה •

לכולם
להגן על כדור הארץ , לשים קץ לעוני•

ולהבטיח שכל האנשים בכל מקום  
יוכלו לחיות חיים בריאים ולשפר את  

סיכוייהם

https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981





2030ם לשנת "הספריות ותוכניות האו

הפדרציה הבינלאומית של •
IFLA –אגודות ומוסדות ספריות 

הפדרציה תרמה לגיבוש סדר  •
2030ם "היום של האו

16.10יעד •

על ידי הבטחת גישה למידע "•
...."והגנה על חירויות יסוד

https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/images/sdgs-banner.jpg



https://www.ifla.org/publications/sustainability-is-libraries-business-libraries-and-sustainable-development
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sustainability-is-libraries-business-de.pdf

 
ספריות כמוסדות מפתח להשגת המטרות של פיתוח בר 

קיימא

כשגרירים של  IFLA /ספריות •
2030ם "נדת האו'אג

קיימות היא באחריות  "•
!"הספריות

,  מוסד מחנך, מודל לחיקוי•
גורם מאפשר 

"!למידע נוסף"•



https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert.pdf

ספריות כמוסדות מפתח להשגת המטרות של פיתוח בר קיימא

הפדרציה הבינלאומית של  •
IFLAאגודות ומוסדות ספריות 

מיליון ספריות 2.3•

בכל העולם•

יש לה הבנה ולימוד של  •
הצרכים והיסודות המקומיים

פרויקטים תכליתיים במציאות  •
המקומית ובתוך הקבוצות



• Save translation פרויקטים
הוצאת ספרים •
רשימת תיוגים  •
אתר הספרייה הירוקה  •
של המחלקה    IFLAעלון •

קיימות , לאיכות הסביבה
וספריות 

 IFLAסדרת סמינרים של •
קיימות , למחלקת סביבה

וספריות 
פרסי הספרייה    IFLAכנסים של •

…IFLAהירוקה של 

ENSULIB
קיימות וספריות ,המחלקה לאיכות הסביבה

https://www.ifla.org/units/environment-sustainability-and-libraries/





המחלקה לאיכות  "עבור   ENSULIBפרויקטי הספרים של אפשר להגיע ל
…באופן מלא דרך" קיימות וספריות, הסביבה

!גישה חופשית… 
https://www.ibi.hu-berlin.de/de/studium/studprojekte/buchidee





הזוכה/  2022השביעי לשנת  IFLAפרס הספרייה הירוקה של 

פרויקט  "קטגוריה •
הספרייה הירוקה  

"הטובה ביותר

ספריית המדיה  , צרפת•
la -la Canopéeשל פריז 

fontaine

ספריית המדיה של "•
Canopy  : ספרייה

-מובילה לפיתוח בר
קיימא של הרשת 

"הצרפתית

https://www.ifla.org/news/7th-ifla-green-library-award-2022-results/



סדנת יצירה עם  
מוזיאון 

Budding

איסוף ומתן מיגון  
תברואתי

משלוח עד הבית  
עבור קשישים או  

נכים
"  ארוחות בוקר סולידריות"

שבועיות בחורף



לילות משחק נגישים  
לחירשים

“

"  השתתפות פוליטית"לדון ב
לפיתוח בר קיימא

קטלוג הספרייה הירוקה

הכנת רשימה על בסיס שיטת  
בוקפלקס בנושא מגדר

להחליף  "ספריית זרעים"
אותם לשתילים



?מה הכוונה בספרייה הירוקה

https://www.ifla.org/ifla-green-library-definition/



הספרייה הירוקה היא ספרייה בת קיימא

ספרייה ירוקה ובת קיימא לוקחת בחשבון
הסביבה•

כלכלה בת קיימא •

קיימות חברתית •
נדה ברורה של  'אבל חייב להיות לו אג, זה יכול להיות בכל גודל•

. . .קיימות

. . .זה מכיל. . . 



הספרייה הירוקה היא ספרייה בת קיימא

קיימות במבנים ובציוד•
משרדים ירוקים •
כלכלה בת קיימא •
שירותי ספרייה ברי קיימא •
קיימות חברתית •
ניהול סביבתי•
מחויבות למטרות ותוכניות סביבתיות כלליות •
הסכם האקלים של פריז ותעודות ותוכניות  , ם"יעדי הפיתוח בר קיימא של האו•

... EN ISO 14001: 2015סביבתיות קשורות 

...דוגמאות



הספרייה הירוקה היא ספרייה בת קיימא

המבנים והציוד הירוקים•
הפחתת פליטות או טביעת הרגל הפחמנית של    •

מבנים

לעשות גינון על הגג  •

אנרגיה סולארית  •

להקל על ניהול ירוק •

באור  •

בחימום•

ובמים  •

וגם בניקיון•

https://www.ecosia.org/images?q=library%20rooftop%20gardening#



הספרייה הירוקה היא ספרייה בת קיימא

המשרד הירוק•
שלח התכתבות באופן דיגיטלי•
שימוש בנייר ידידותי לסביבה  •

להדפסת חשבונות קורא 
וקבלות

להשתמש בנייר ידידותי  •
לסביבה

הדפסת נייר בשני צידי  •
.……הנייר

https://www.tuebingen.de/stadtbuecherei/30309.html



הספרייה הירוקה היא ספרייה בת קיימא
כלכלה מקיימת

הגבלת הצריכה•

כלכלה מעגלית ושיתופית•

זמין לכולם•

ב"ארה, אילינוי, דירפילד•

ניידים  DVD / CD נגני•

LED מכשיר תצוגה•
משחק גולף משפחתי מקורה•

גלאי מתכות•

https://deerfieldlibrary.org/2020/01/library-of-things/



הספרייה הירוקה היא ספרייה בת קיימא

שירותי הספרייה הירוקה•
גישה נוחה למידע רלוונטי ומעודכן עבור  •

המשתמשים

שימוש משותף לאולמות•

שימוש משותף לציוד ומכשירים•

סמינרים ותערוכות, מתן מצגות הדרכה•

………..

מערכת הספריות של מחוז יוסטון דותן: כדוגמא•

ספריית זרעים•

https://www.dhcls.org/special-services/seed-library/



הספרייה הירוקה היא ספרייה בת קיימא
קיימות חברתית•
הכשרה לפיתוח  : מתן הזדמנויות הכשרה•

מיומנויות כתיבה וקריאה
אוריינות•
השתתפות קהילתית•
התחייבות חברתית•
להפחית את אי השוויון•
במשתמשים: תרבותי-גיוון בין•
הכלה והשתתפות חברתית  •
להפחית את אי השוויון•
Bad Oldesloe הספרייה הלאומית •

צוות מגיש מוצרים והצעות בספרייה הלאומית לצמצום אי השוויון

https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/environmental-sustainability-and-
libraries/documents/germany_badoldesloe_green_library_award.pdf



הספרייה הירוקה היא ספרייה בת קיימא

הניהול הסביבתי

הספרייה פועלת •
לצמצום השפעתה 

השלילית על הסביבה

פרסום יעדים סביבתיים•
המדיניות הסביבתית של  •

היישום ותוצאות , הספרייה
העבודה הסביבתית 

מתפרסמות ומועברות לקהל  
רחב יותר

כדוגמא ספריית קוד באירלנד•
The Boole Library (University 
of Cork, Ireland



הספרייה הירוקה היא ספרייה בת קיימא

מחויבות למטרות ותוכניות סביבתיות  
כלליות

 ם לפיתוח בר קיימא"יעדי האו•
2030 ם לשנת"תוכנית האו

 הסכם האקלים של פריז •
•…

https://stadtbibliothek.alzenau.de/nachhaltigkeit



https://repository.ifla.org/handle/123456789/668?mode=full
https://www.biblio2030.de/materialien/



הספרייה הירוקה היא ספרייה בת קיימא

Free download: 



https://librarymap.ifla.org/stories

מיקום הספריות במפת העולם סיפורי יעדי  
הפיתוח בר קיימא

•  "IFLA"  מיקום הספריות
במפת העולם

סיפורי יעדי הפיתוח בר »•
«קיימא

כיצד ספריות תורמות  •
בקהילות   SDGs-להשגת ה

שלהן 
בספריות אוניברסיטאות במדינות  •

גדולות
בבתי ספר ציבוריים קטנים•

או בספריות ניידות



  13מטרה •
בתוכנית של  

ם לשנת "האו
2030

שינויי האקלים
 6סיפורים מ  6•

מדינות
מידע מפורט •

, בצורת תמונות
סרטונים וקישורים 

למידע אחר

13: Climate Action



SDG Stories  סיפורי יעדי פיתוח בר קיימא

https://librarymap.ifla.org/stories/Ukraine/LIBRARY%E2%80%99S-GARBAGE-HERO-EDUCATES-CHILDREN-IN-ECO-THINKING-AND-RECYCLING/150

,  ספרייה אקולוגית בלבוב•
אוקראינה

Garbage„משחק וידאו   •
Hero“

היא מגדלת ילדים עם  •
רעיונות אקולוגיים ומחזור 

פסולת



https://librarymap.ifla.org/stories/Tunisia/TUNISIAN-LIBRARY%E2%80%99S-DIGITAL-SKILLS-COURSE-PROMOTES-OPPORTUNITIES-FOR-WOMEN/128



2030 ספריות

2030  ספריות•
פרויקט של איגוד הספריות •

במדינות דוברות גרמנית
גרמניה•
אוסטריה•
שוויץ•
"  דרום טירול" בולצאנו •

"Südtirol“

2030  ספריות•
נדת  'תרומת הספריות לאג•

ם"של האו 2030

https://www.biblio2030.de/



2030 ספריות
יעדי  17הדגשת תפקידן של הספריות בהשגת •

הקיימות

דוגמאות לספריות בר קיימא פועלות להשגת  •
ם לפיתוח בר קיימא"היעדים ותוכנית האו

ספריות מוזמנות להגיש דוגמאות ופרויקטים  •
לדוגמה

מגוון שירותים ופרויקטים•
:דוגמאות•
קפה תיקונים•
לימוד תוכנה לילדים•
לימודי השפה הגרמנית לפליטים•
•……..            

https://www.biblio2030.de/



ספריית הרשת  
הירוקה

https://www.netzwerk-gruene-bibliothek.de/

לספק מידע באופן מקיף•
ליצור גשר של תקשורת  •

וקשר בין הצדדים
לעזור בעיצוב•



كاردوسو ناتاليس

http://libraryscience.de/





?ועכשיו: הציפיות
?אין לכם עובדים

?אין תקציב•

?אין זמן•

  אבל יש לכם

אולמות•

!קהל•

וגם יש לכם

מתנדבים•

מומחים בפיתוח בר קיימא•

שותפויות ירוקות•

עמותות החברה האזרחית •
…….



https://www.ifla.org/publications/sustainability-is-libraries-business-libraries-and-sustainable-development

פטרה האוקה .דר
Email :   petra.hauke@hu-berlin.de


