SDG

Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda
és a fenntartható fejlődés
megvalósításáért
Az MKE válasza az IFLA kezdeményezésére
Válogatás a 2017. november 22-i budapesti konferenciát
követően a résztvevők által beküldött jó gyakorlatokból

Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Budapest, 2018

Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda
és a fenntartható fejlődés
megvalósításáért
Az MKE válasza az IFLA kezdeményezésére
Válogatás a 2017. november 22-i budapesti
konferenciát követően a résztvevők által
beküldött jó gyakorlatokból

Kiadja a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete a Nemzeti Kulturális alap
támogatásával Budapest, 2018

©Magyar Könyvtárosok
Egyesülete www.mke.info.hu
Felelős kiadó: Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE
elnöke Készült a DigiNyomdában 2018-ban

SDG

Együtt. Magyar könyvtári hozzájárulás
az ENSZ Fenntartható Fejlődés Céljaihoz
Az IFLA (Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) stratégiájából
következően mindig is jelentős szerepet játszott a nemzetközi kultúrpolitika, szakmapolitikai törekvések formálásában és ezek könyvtári területre történő adaptálásában. A könyvtárak képviseletének egy magától értetődő területe az olyan nemzetközi szervezetekkel való
együttműködés, programjaihoz való kapcsolódás, mint az ENSZ, illetve az UNESCO, melyhez természetesen kapcsolódnak a nemzeti egyesületek törekvései is. Az IFLA Nemzetközi
Érdekérvényesítési Programja (IAP – International Advocacy Programme) a 2016. év során
számos eszközt dolgozott ki, nemzetközi akciót indított el.
A célok eléréséhez, ahogy azt Kőrösi Csaba, volt ENSZ-nagykövet, igazgató, a 2017-es
konferenciánk előadója (Köztársasági Elnöki Hivatal, Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága) megfogalmazta, elengedhetetlen a kormányzat, a civilek, a tudományos és a gazdasági élet szereplőinek együttműködése.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) következetesen törekszik arra, hogy az egyesület rendezvényein a tagság számára olyan témákat közvetítsen, amelyek a világ trendjeit, az
IFLA törekvéseit, a könyvtárosság jövőjét tükrözik. Egyesületünk szinte azonnal részese volt
az IAP eseményeinek, már a 2016. évi veszprémi vándorgyűlésen bemutattuk a tájékoztató
anyagokat. A 2017. november 22-i szemináriumon a magyar könyvtárosok részletesen is
megismerkedtek az ENSZ 2030 Agendával, a Fenntartható Fejlődés Céljaival (Sustainable
Development Goals – SDG), és számba vették, milyen érdekérvényesítési tevékenységet
folytathatnak a könyvtárak ezen a területen, és további vállalásokra ösztönöztük őket, mind
egyéni, mind intézményi szinten. A résztvevőket arra kértük, hogy az SDG-khez csatlakozva
küldjenek jó gyakorlatokat, történeteket. Ezeket egy folyamatosan gyarapodó elektronikus
kiadványba rendezve a honlapon kívánjuk közzétenni. Ebből a gyűjteményből adunk most
közre egy válogatást, megköszönve a szemináriumon résztvevők hozzájárulását és elkötelezettségét. A rendezvényt és a kiadványt is a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Kiadványunk méltóképpen szemlélteti jelmondatunk igazságát: Az egyenrangú és innovatív
társadalom biztosítékai az erős könyvtárak és felkészült könyvtárosok.
Budapest, 2018. február 28.
Barátné dr. Hajdu Ágnes
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke
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Megszüntetjük a szegénység valamennyi formáját világszerte
Könyvtári hozzájárulás (IFLA): A könyvtárak nyilvános hozzáférést biztosítanak olyan
információkhoz és készségekhez, amelyek segítségével az emberek jobbíthatják az
életüket, és információkkal szolgálnak a kormányzat, a települések, közösségek és mások számára a szegénység leküzdését és az emberek boldogulását célzó döntéshozatal támogatása érdekében.

Nagyinet
A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár által szervezett Nagyinet tanfolyamokon az
idősebb korosztály barátságos, támogató környezetben kap ingyenes lehetőséget arra,
hogy közvetlen módon szerezzen a 21. században nélkülözhetetlen digitális ismereteket. Az internetes kommunikáció alapjait elsajátítva lehetőségük nyílik a távol élő rokonokkal, barátokkal is ápolni a kapcsolatokat, ezáltal csökken az idősebb
generáció elmagányosodása. Önállóan intézhetik ügyeiket, képesek a további önálló
ismeretbőví- tésre, és lépést tudnak tartani a társadalom fiatalabb és képzettebb
tagjaival. Emellett a tanfolyamok hallgatóiból létrejön egy közösség, amely a
későbbiekben is találkozhat a könyvtárban, fokozottabban veszi igénybe annak
szolgáltatásait.

2. cél
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Véget vetünk az éhínségnek, élelmezésbiztonságot és javuló
táplálékellátást teremtünk és előmozdítjuk a fenntartható
mezőgazdaságot
Könyvtári hozzájárulás (IFLA): A könyvtárak, köztük a mezőgazdasági szakkönyvtárak és információs szolgálatok tájékoztatást adnak a mezőgazdasági kutatásokról és a
termesztési adatokról, a piaci információkról és azokról a gazdálkodási módszerekről,
amelyek támogatják a rugalmas és termékeny mezőgazdaság megvalósulását.

Zöld Oázis
A nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár földszinti olvasóterében Zöld Oázist varázsoltak, ahol az állományból kiemelt, ökológiával, fenntartható mezőgazdasággal kapcsolatos könyveket ajánlanak az olvasóknak. Az egészség, az étkezés, a háztartás, a
kertészet, az önellátás, a környezetbarát építkezés tárgykörökben tematikusan kínált
könyvek segítik a város lakóit a környezettudatos szemléletmód elsajátításában, a tudatos vásárlásban és fogyasztásban. A figyelem felkeltése hatékony volt, a témába
vágó kiadványok forgalma megnégyszereződött!
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Balkonkertészet
A debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár Petőfi Emlékkönyvtára Balkonkertészet,
zöldségkertészet címmel előadássorozatot, valamint gyakorlati bemutatót szervezett
szakértő bevonásával, ahol az érdeklődők elsajátíthatták az akár egy teraszon is termeszthető növények kiválasztását, ültetését, ápolását, valamint a termények egészséges feldolgozását. A projekt keretében az elméleti és gyakorlati segítség mellett az
érdeklődők eszközöket – balkonládát, virágföldet, palántákat – kaptak a balkonkertészkedés kipróbálásához. A program eredményeként zöld színfoltokkal sikerült színesíteni a résztvevők otthonait, megtapasztalhatták, hogy kis helyen, akár lakásban
is lehet zöldségeket termeszteni, vegyszermentesen táplálkozhattak, csökkentették a
légszennyezést a zöld növényekkel, illetve azzal, hogy nem távolról érkező zöldségeket
vásárolnak meg.
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SDG

Egészséges életet és jól-létet biztosítunk mindenkinek minden
életkorban
Könyvtári hozzájárulás (IFLA): Az orvosi, kórházi és egyéb könyvtárak fontos feladata, hogy hozzáférhetővé teszik az orvostudományi kutatásokat, amelyek biztosítják a
közegészségügy eredményességét. Az egészségügyi információk nyilvános hozzáférhetősége a könyvtárakban hozzásegíti az embereket ahhoz, hogy tájékozottabbak legyenek saját egészségi állapotukról és hogy megőrizzék egészségüket.

Bringás reggeli
A Barcsi Városi Könyvtár csatlakozott a Magyar Kerékpárosklub Bringás reggeli országos rendezvényéhez. A könyvtár épülete előtt frissítőkkel várták a résztvevőket, s
a gyermekeket az egészséges életmódról szóló tájékoztató előadással, vidám programokkal kötötték le. A reggeli csomagok mellé a könyvtárat népszerűsítő könyvjelzőt,
szórólapot is ajándékoztak, így növelve olvasóik számát.
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Babusgató Klub
A tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtár a Babusgató Klub keretében biblioterápiás programsorozatot indított „Lelki fitnesz kismamáknak és kisgyermekes anyukáknak” címmel, amely a gyermekvállalással, gyermekneveléssel, családi élettel kapcsolatos élethelyzeteket, érzelmi viszonyulásokat, problémákat tárgyalja havi rendszerességgel. A fiatal résztvevők nyitottak a kortárs irodalmi stílusokra, emellett ezek a művek
ragadják meg legjobban a mai problémákat, nehézségeket. A foglalkozáson az anyukák
a csemetéikkel együtt vannak jelen. Miközben a kicsik játszanak, a szülők aktív résztvevői a beszélgetésnek, amelynek során nemcsak műveltségüket, hanem önismeretüket,
személyiségüket is fejleszthetik, miközben számos élménnyel gazdagodnak.
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Esélyegyenlőséget, általános hozzáférést biztosítunk a
minőségi oktatáshoz, és mindenkinek elérhetővé tesszük az
élethosszig tartó tanulás lehetőségét
Könyvtári hozzájárulás (IFLA): A könyvtárak a világ minden országában az iskolák,
egyetemek és főiskolák központi intézményei. A könyvtárak támogatják az írástudással
kapcsolatos programokat, biztonságos tanulási tereket biztosítanak, és támogatják a
kutatókat abban, hogy újra felhasználják a kutatások eredményeit és adatait új ismeretek létrehozása érdekében.

Csodakunyhó Klub
A vásárosnaményi Balázs József Városi Könyvtárban egy gyermekkönyv sorozat közös feldolgozása során pozitív élményekhez kapcsolva sikerül a gyermekekkel megszerettetni a könyveket, fejleszteni az értő olvasást, növelni tájékozódási képességüket
a könyvekben és az interneten, divatba hozni a szabadidő eltöltésének ezt a hasznos
és kellemes módját. A program során megtanulnak mesélni olvasmányélményeikről,
lényeget kiemelni, érvelni, és igazi rutint szereznek a tesztmegoldások terén. Otthonosan, magabiztosan mozognak a könyvtárban, amelynek rendszeres látogatóivá válnak.
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Papírszínház
A veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára az ősi kamishibai
(papírszínház) életre keltésével fejleszti a speciális nevelési igényű gyermekek beszédpercepcióját, hallási figyelmét, emlékezőképességét, elvont gondolkodását,
koncentrációképességét. A nagyméretű illusztrációk igazodnak a gyerekek speciális
vizuális észlelési szintjéhez, javítva ezáltal forma- és térlátásukat. A rendszeres foglalkozásokon részt vevő gyermekek az iskolai környezetből kiszakadva, a merev tanórai
keretek mellőzésével pozitív élményeket kapnak. Jelentős részük valószínűleg soha
nem jutott volna el ezek nélkül a foglalkozások nélkül a könyvtárba, nem is hallottak
volna az ottani lehetőségről.
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Megteremtjük a nemek közti egyenlőséget és megerősítjük a
nők és leányok helyzetét
Könyvtári hozzájárulás (IFLA): A könyvtárak támogatják a nemek közti egyenlőséget
azzal, hogy biztonságos találkozóhelyként működnek, programokat nyújtanak a nők és
lányok számára, például jogi és egészségügyi kérdésekről, továbbá olyan információtechnológiával és írástudással kapcsolatos programokat nyújtanak, amelyek segítik a
nőket, hogy fejlesszék üzleti készségeiket.

TiniZug
Az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár TiniZugot alakított ki annak érdekében, hogy a gyermek- és felnőttolvasók közötti korosztály, a kamaszok életkori
sajátosságainak, érdeklődésüknek megfelelő irodalmat és szolgáltatásokat kapjanak.
A számukra berendezett könyvtári tér lehetőséget nyújt a félrevonulásra, a csevegésre,
a „bandázásra”, s a csendes lapozgatásra, olvasgatásra egyaránt. Mind az itt kínált
irodalom összetétele, mind a kamaszok számára szervezett programok lehetőséget adnak arra is, hogy a fiúk és lányok eltérő érdeklődését kiszolgálja, de egyben elősegítse
közösségük pozitív irányú fejlődését.
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Biztosítjuk a fenntartható vízgazdálkodást, a vízhez és az alapvető
higiéniai ellátásokhoz való hozzáférést mindenki számára
Könyvtári hozzájárulás (IFLA): A könyvtárak nyilvános hozzáférést adnak a vízzel,
energiahasználattal és higiéniával kapcsolatos információkhoz.

Vizes élőhelyek a DEA-ban
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára által fenntartott Debreceni
Egyetemi Archívum (DEA) digitális raktárában gyűjti a vizes élőhelyek témájában
publikált hallgatói és PhD- dolgozatokat, tudományos közleményeket, és az adatok –
valamint ahol lehetséges – a teljes szövegek online elérhetőségének biztosításával
az egyetem eredményeit a szélesebb közönség számára is elérhetővé teszi. Amellett,
hogy a vizes élőhelyek témakörében megjelenő dolgozatok reprezentálják az egyetemen ezen a téren folyó munkát, a szolgáltatás megmutatja, hogy a téma jelenleg milyen
súllyal van képviselve a régió tudományos gondolkodásában, a hallgatói dolgozatok
pedig a következő nemzedék felkészültségéről, a kérdéskör iránti érdeklődéséről, elkötelezettségéről adnak képet.
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Vizes Élőhelyek Világnapja
A Komádi Közösségi Ház és Városi Könyvtár minden évben megemlékezéseket, vetélkedőket és filmvetítéseket tart a Vizes Élőhelyek Világnapja alkalmából. A programsorozat segíti a jövő nemzedék természetvédelmi nevelését, ezen belül a vizes
élőhelyek és az azok biodiverzitásának megőrzését célzó törekvések fontosságának
felismerését. A program jól kapcsolódik a városban éppen folyó ivóvízjavító beruházásokhoz a vízkérdés egy másik aspektusának bemutatásával. Az évenként visszatérő
vetélkedőre hosszabb idő alatt felkészülő diákok maradandóan magukévá tehetik a
környezetvédelmi gondolkodást.
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Mindenkinek hozzáférést biztosítunk a megﬁzethető,
megbízható, fenntartható és modern energiához
Könyvtári hozzájárulás (IFLA): A világon sok helyen a közkönyvtárak az egyetlen helyek, ahol az emberek számára megbízhatóan rendelkezésre áll a világítás és az elektromos áram ahhoz, hogy olvashassanak, tanulhassanak és akár valamilyen állásra
pályázhassanak.

Szakkönyvtári Nap a víz jegyében
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Szakkönyvtári Napot rendezett a víz
jegyében, ahol a könyvtári világ és a különböző „vízügyek” izgalmas találkozási pontjait
járták körül. A résztvevők előadásokat hallgathattak a vízminőségről és a fenntartható
vízgazdálkodásról, a vízenergia helyes, fenntartható „használatáról”. Az utolsó előadás
„Vízjárással” zárult a Lánchíd hídfőjében és horgonykamrájában.

8.
cél

SDG

Ösztönözzük a tartós, befogadó, fenntartható gazdasági
gyarapodást, a teljes és eredményes foglalkoztatást és a
tisztességes munkát mindenki számára
Könyvtári hozzájárulás (IFLA): A könyvtárakban az emberek számára elérhetőek az
információtechnológiai eszközök és különböző képzések, amelyek segítenek az álláskeresésben. A képzett könyvtárosok segítséget tudnak adni ahhoz, hogy az érdeklődők
online pályázatot nyújtsanak be, megírják a szükséges dokumentumokat, és megtalálják a számukra megfelelő munkahelyet.

Információtechnológia képzés
A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár rendszeresen szervez információtechnológiai képzéseket a nagyközönség számára, amelyek tartalmát mindenkor a lakosság aktuális igényei szerint tematizálja. Felhasználóbarát könyvtárként
fontosnak tekinti a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal való törődést. Kiemelten
támogatják számítástechnikai kurzusaikkal az álláskeresők és a kismamák célcsoportjait, hogy a korszerű információtechnológiai eszközök használatával mielőbb képesek
legyenek visszatérni a munka világába.

9.
cél
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Teherbíró infrastruktúrát építünk, ösztönözzük a befogadó,
fenntartható iparosodást, és támogatjuk az innovációt
Könyvtári hozzájárulás (IFLA): A könyvtárak a kutatás és az egyetemi élet központi
intézményei. Hozzáférést adnak a nagysebességű internethez, a kutatási infrastruktúrához és képzett könyvtári szakemberek tudásához. Sok országban a közkönyvtárak
és az oktatási intézmények könyvtárai a legfontosabb vagy az egyedüli szolgáltatói az
olcsó vagy ingyenes, nyilvános internet hozzáférésnek, amely nélkülözhetetlen eszköze a kapcsolatépítésnek, a hálózati működésnek.

Tappancs Barkács Műhely és Családi Kézműves Klub
A zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban 6 éve működik a Tappancs
Barkács Műhely és Családi Kézműves Klub. Célja, hogy segítse a gyermekek és a
fel- nőttek, az együtt élő generációk szabadidejének minőségi eltöltését, innovatív,
kreatív gondolkodásuk fejlesztését, új, környezettudatos anyagok, technikák
elsajátítását, az újrahasznosítási lehetőségek megismerését. Emellett a népi
hagyományok felelevení- tése is fontos szempont, amely a korábbi ismeretek
továbbadását is szolgálja a felnö- vekvő generációk számára.

10. cél

SDG

Csökkentjük az országok közötti és az azokon belüli
egyenlőtlenségeket
Könyvtári hozzájárulás (IFLA): Az információhoz való egyenlő hozzáférés, a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság és a személyes adatok védelme igen fontos az
egyén függetlenségének érvényesüléséhez. A könyvtárak segítenek az egyenlőtlenségek csökkentésében azzal, hogy világszerte mindenki számára biztonságos, közösségi
tereket biztosítanak a városokban és a vidéki területeken egyaránt.

KönyvtárMozi Cigánymesék
A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár KönyvtárMozi Cigánymesék programot
szervezett a megye könyvtárosainak annak érdekében, hogy kezdeményezők és fejlesztők legyenek a cigány hagyományok felélesztése, megismertetése és ápolása területén. A rendezvényen részt vevő könyvtárosok megismerték a roma identitás mibenlétét, gyökereit, a mese, a folklór szerepét az azonosságtudat kialakulásában. Részesei
lehettek egy cigány mese dramatizált előadásának, s ezen keresztül javaslatokat, jó
tapasztalatokat kaptak ezen tudások gyakorlati hasznosítására.
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Távnagyi
A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Szabó Lőrinc Idegennyelvi
Könyvtárában Távnagyi programot szervez az idős olvasók nyelvtudásának és informatikai ismereteinek bővítése céljából. A klubtagok a szituatív nyelvoktatási tematika
segítségével a mindennapi helyzetekben – mint pl. az utazás, vásárlás, tájékozódás
stb. – jól használható angol kifejezéseket, mondatokat sajátítanak el. Fontos szempont,
hogy a foglalkozások során az internethasználatra is építenek, így a klubtagok megismerték az internetes kapcsolattartás lehetőségeit is. A program során együttműködtek
a helyi angol nyelvi óvodával is, ami színesítette és elmélyítette a klubtagok angol nyelvi környezettel kapcsolatos élményeit.

11. cél

SDG

A városokat és emberi településeket befogadóvá, biztonságossá,
alkalmazkodóvá, állóképessé és fenntarthatóvá tesszük
Könyvtári hozzájárulás (IFLA): A könyvtáraknak nélkülözhetetlen szerepe van abban,
hogy a rendkívül értékes kulturális örökséget megóvják és megőrizzék a jövő nemzedékek számára. A kultúra megerősíti a helyi közösségeket és támogatja a városok
befogadó és fenntartható fejlődését.

Kalligráﬁai workshop
Az Országos Széchényi Könyvtár rendszeresen kalligráﬁai workshopot szervez annak érdekében, hogy egy olyan mesterségre és hagyományra hívja fel a figyelmet, ami
az információ rögzítésének egyik ősi, az emberiség egész történetét végigkísérő formája. A résztvevők megismerkedhetnek az íráskép történeti alakulásával, az információrögzítés különböző formáival, a különböző betűkészletekkel, amelyek éppúgy egy
kultúra sajátosságait és ismertető jegyeit jelentik és éppúgy az emberiség egészének
kultúrkincsei közé tartoznak, mint az általuk született dokumentumok.
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Könyv-örökbefogadási program
Az ELTE Egyetemi Könyvtár gyűjteménye a nemzeti és az európai kultúra egyik legnagyobb tárháza. A sokszor több száz éves könyvek megóvása, restaurálása rendkívül
költséges kötelezettsége az intézménynek. A Könyv-örökbefogadási program segíti
a közgyűjtemény állagmegóvási törekvéseit, olyan támogatókat szerez a könyvtárnak,
akik fontosnak érzik a kulturális javak megőrzését és felelősséget éreznek fennmaradásukért, egyúttal pedig közösséget is teremt a könyvtár körül.

12.
cél

SDG

Biztosítjuk a fenntartható fogyasztást és termelést
Könyvtári hozzájárulás (IFLA): A könyvtárak fenntartható intézmények; megosztják az
információs forrásokat a közösséggel és nemzetközi szinten is, és mindenki számára
hozzáférést biztosítanak az információkhoz.

Öko-hét
A tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár Öko-hetet szervez a gyermekkönyvtárban, amelynek célja az óvodás és kisiskolás korosztály játékos ismeretszerzése, érzékenyítése a környezet és a természeti erőforrások iránt. Az Öko-hét legnépszerűbb eseménye a Mentsük meg Glóbit! társasjáték, amelynek során a játékosok a
gyönyörű, színes glóbuszon földrészről földrészre lépegetve szedik csokorba az adott
kontinenssel kapcsolatos érdekességeket, míg végül a győztes csapat megmenti a
Földanyát. A népszerű játék a felnövekvő generációt célozza, amely záloga a globális
környezeti szemléletváltásnak.

13. cél

SDG

Sürgősen cselekszünk a klímaváltozás és hatásai leküzdése
érdekében
Könyvtári hozzájárulás (IFLA): Minden könyvtárnak jelentős szerepe van abban, hogy
hozzáférést nyújtson a kutatáshoz szükséges adatokhoz, eredményekhez és tudáshoz, és nyilvánosan elérhetővé tegye a klímaváltozással kapcsolatos információkat és
koncepciókat.

Olvasókert
A debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár Libakerti fiókkönyvtárának zöldterületén
Olvasókertet, valamint a közösségi gazdálkodást ösztönző fűszerkertet és gyógynövénykertet alakít ki, melyhez a környezettudatos gondolkodást erősítő, ösztönző ökoklubot, akciócsoportot szervez és működtet. Oktatási céllal bevonják a könyvtár vonzáskörzetébe tartozó iskolákat, óvodákat, melyek csoportjai saját parcellával rendelkeznek
majd. A rekreációs zöldterületen olvasópavilonokat alakítanak ki, emellett komposztálókat, mini melegházakat létesítenek a környezeti nevelés komplexitása érdekében,
valamint az érintett zöldterületen képződött zöldhulladék hasznosítására. A tematikus
szakkörök mellett az olvasóliget megteremti a lehetőséget az olvasásélmény egy új
módjának megtapasztalására, ugyanakkor felolvasásokhoz, kulturális eseményekhez
kínál nyitott, zöld teret a lakótelepen.
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Környezetkultúra
A kecskeméti Katona József Könyvtár Környezetkultúra előadássorozatában neves
szakértők osztották meg ismereteiket a globális környezetváltozással, klímaváltozással, annak gazdasági és társadalmi, rövid és hosszú távú hatásaival, a védekezés alternatíváival. Az előadások során lehetőség volt a párbeszédre, a hallgatók választ
kaphattak a probléma kezelésével, a később hatásokra való felkészüléssel kapcsolatos kérdéseikre. Az előadásokhoz kiegészítésül a könyvtár ajánló bibliográfiát készített,
amelyet eljuttattak a középiskolákba, elektronikus változatát pedig mindenki számára
elérhetővé tették honlapjukon.

14. cél

SDG

A fenntartható fejlesztés érdekében megőrizzük és fenntarthatóan
használjuk az óceánokat, tengereket és tengeri erőforrásokat
Könyvtári hozzájárulás (IFLA): A könyvtárak kezelik a partvonalak változásairól és a területek felhasználásáról szóló történeti nyilvántartásokat. Hozzáférhetővé teszik azokat
a kutatási információkat, amelyek ezen erőforrások fenntartható használatához szükségesek.

Ökokalauz
A tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtár Ökokalauz címen tudományos
ismeretterjesztő programsorozatot indított a környezettudatos magatartás elsajátítása
és fejlesztése érdekében. Napjainkban egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a
kozmológia és a globális ökológia iránt. A témába vágó legújabb ismeretterjesztő
filmek vetítését meghívott szakértők előadása egészíti ki, a résztvevőket a hallottak
megvitatására ösztönözve.

14. cél

SDG

A fenntartható fejlesztés érdekében megőrizzük és fenntarthatóan
használjuk az óceánokat, tengereket és tengeri erőforrásokat
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Folyók, tavak, tengerek – vizes témák a zenében
Az orosházai Justh Zsigmond Városi Könyvtár Folyók, tavak, tengerek – vizes témák
a zenében címmel kamarakoncerttel egybekötött előadást szervezett a víz zenei megjelenéseit reprezentálva, ezzel ünnepelve az Országos Könyvtári Napokat és a Zene
Világnapját.

15.
cél

SDG

Védjük, helyreállítjuk, és fenntarthatóan használjuk a
szárazföldi ökoszisztémákat, fenntartható erdőgazdálkodást
folytatunk, leküzdjük a sivatagosodást, megállítjuk és
visszafordítjuk a talaj és a biodiverzitás pusztulását
Könyvtári hozzájárulás (IFLA): A könyvtárak kulcsszerepet játszanak a helyi lakosok
ismereteinek megőrzésében – ami felöleli a helyi és országos döntéshozatalt is az élet
alapvető kérdéseiről (pl. a vadászat, halászat, területfelhasználás és vízgazdálkodás
területén).

Madarak és fák napja
A sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház Gyermekkönyvtára különleges programot szervezett a Madarak és fák napja alkalmából:
a gyermekek a szabad ég alatt hallgathattak előadást a téma avatott szakértőjétől a
fák élettanáról, a környezettudatos szemléletről. Az előadás után két új fát (egy
japánaká- cot és egy platánfát) ültettek el a Népkertben a tavasszal kivágott fák
helyére, ezzel is segítve a zöldebb, egészségesebb környezet megteremtését és
fenntartását.

16.
cél

SDG

A fenntartható fejlődés érdekében békés és befogadó
társadalmakat alakítunk ki, mindenkinek biztosítjuk
a jogorvoslatot és a törvény előtti egyenlőséget, és a
kormányzás minden szintjén hatékony, elszámoltatható,
befogadó intézményeket építünk ki
Könyvtári hozzájárulás (IFLA): Az információk teljes hozzáférhetősége érdekében mindenki számára biztosítani kell a hozzáférést és az információk hatékony felhasználásához szükséges készségeket, ahogy az szerepel az Információhoz való hozzáféréssel és a fejlesztéssel foglalkozó lyoni nyilatkozatban. A könyvtárakban rendelkezésre
állnak azok a készségek és erőforrások, amelyek segíteni tudnak a kormányzatoknak,
intézményeknek és egyéneknek abban, hogy hatékonyan átadják, megszervezzék,
strukturálják és felhasználják a fejlesztéssel kapcsolatos információkat.

Közösségi iroda
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Közösségi irodát alakít ki megfelelő korszerű infrastruktúrával ellátva, ahol elektronikusan elérhetővé teszik azokat az e-szolgáltatásokat,
melyekre a mindennapi társadalmi és gazdasági életben szükségük lehet használóiknak. Ebben a csomagban kapnak helyet az e-kormányzat és e-közigazgatás elemei,
az adóbevalláshoz szükséges program, vállalkozói kisokos, álláskeresés, távszámla
szolgáltatások, e-kereskedelem, internetbank eszközök. Használóképző tanfolyamaikon vagy egyéni segítségadás formájában segítik használóikat abban, hogyan tudják
ezeket a szolgáltatásokat hatékonyan használni, s akár otthoni eszközeikre is biztonságosan feltelepíteni.

17.
cél

SDG

Megerősítjük a program végrehajtása eszköztárát, felélesztjük a
„Globális együttműködés a fenntartható fejlesztésért” partnerséget
Könyvtári hozzájárulás (IFLA): A könyvtárak a közösségi alapú intézmények globális
hálózataként működnek, amelyek helyben és országos szinten támogatják a helyi fejlesztési terveket, és forrásként szolgálnak a jobb döntéshozatal érdekében.

Közösségek hete
A Barcsi Városi Könyvtár Közösségek hete rendezvénysorozatot szervezett annak érdekében, hogy a helyi civil szervezetek lehetőséget kaphassanak a széleskörű bemutatkozásra. A programok során a résztvevők megismerhették a természetvédő, egészséges táplálkozást népszerűsítő, vízisport- és túraszakosztály, valamint a keresztény
fiatalok egyesületének értékeit, célkitűzéseit, és ösztönzést kaptak az együttműködésre. Az előadásokon olyan felnőttek és gyermekek is részt vettek, akiket másként nem
tudott volna megszólítani a könyvtár.

