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Екологічну рівновагу порушено:

Тривалість життя в Україні – близько 66 років

80% захворювань людини обумовлені несприятливим екологічним станом навколишнього

середовища

Понад 8 млн тонн пластику потрапляє щороку до світового океану

Поточні показники вимирання тварин, рослин і грибів приблизно у 1000 разів перевищують

ті, що були до появи людини

Лише чверть земель на Землі є фактично вільною від впливів людської діяльності (до 2050 

року їхня кількість скоротиться до однієї десятої)

Зміни клімату

Вичерпання природних ресурсів

Земля рухається до "масового вимирання" - шостого за останні півмільярда років



Критерії щодо «ЗЕЛЕНИХ БІБЛІОТЕК»:

Бібліотечні будівлі максимально відповідають критеріям зеленого будівництва;

Впроваджують елементи екологічного управління на основі світових стандартів;

Демонструють власним прикладом практики сталого споживання в діяльності

бібліотек;

Проводять просвітницьку роботу та надають інформаційні матеріали щодо сталого

розвитку, залучають громадськість до вивчення та вирішення екологічних питань.



Політики повинні вжити заходів

Бібліотеки – активні учасники захисту клімату

Кожен з нас може і повинен діяти

Бібліотеки – це мультиплікатори

Бібліотеки зміцнюють соціальну згуртованість



Місія цієї групи вивчати:

 Вплив змін клімату на бібліотеки.

 Застосування екологічно чистих практик у бібліотеках.

 Вироблення екологічно дружніх рекомендацій для професії.

 Сприяння розвитку бібліотечних ресурсів та послуг, пов’язаних із екологією та 

сталим способом споживання.

 Підвищення власної обізнаності бібліотекарів щодо екологічних проблем.

З 2016 року IFLA щорічно проводить конкурс та

нагороджує «зелені» бібліотеки за екологічні ініціативи



Організований центр переробки списаної

літератури

Книги в гарному стані продаються за ціною

від 0,5 центів до 2 доларів

Центр навчає громаду Остіна цінностям

сталого розвитку

Активно впроваджує концепцію «нуль

відходів»

Майже 4 тис тон книг отримали друге життя

90% користувачів відвідують бібліотеку для спілкування





Сад на даху бібліотеки Варшавського університету

Унікальні екологічні бібліобуси Фінляндії

Публічна бібліотека Оттави

Президентська бібліотека Табо Мбекі



Вже змалечку мають високу соціальну

відповідальність та свідомість

80% з них переконані, що компанії повинні піклуватися

про навколишнє середовище

Надають перевагу тим брендам, які: не тестують

продукцію на тваринах; використовують відновлювані

джерела енергії під час виробництва; роблять

упакування, яке можна здати на переробку

Їх турбують зміни клімату

Творять, а не руйнують

Люблять і бережуть природу



 особливе книжкове і подієве наповнення

 екологічна проєктна діяльність

 зустрічі з екоактивістами

 презентації ековидань від видавництв та авторів

 майстер-класи з використанням природніх чи

екоматеріалів

 участь у знакових подіях екологічного календаря 

року

 екологічні інтерактивні ігри

 практики сталого споживання та економії

ресурсів

 театральні вистави на екологічну тематику тощо



0-6 р. — 13 назв;

6-9 р. — 62 назви; 

10-11 р. — 74 назви; 

12-15 р. — 229 назв; 

16-18 р. — 104 назви

За останні п’ять років – справжній книжковий еко-бум









Сонячні батареї на даху

Бібліотечний екосад

Мінімальне використання енергоресурсів

Безліч екологічних книг

Усі читачі – екологічно свідомі і компетентні

Цілковита відмова від поліетилену і пластику

ЕКО-контейнери для сортування сміття




