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Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων και 

Ιδρυμάτων Βιβλιοθηκών (IFLA) πιστεύει ότι η αύξηση της πρόσβασης σε πληροφορίες 

και γνώσεις σε ολόκληρη την κοινωνία, υποστηριζόμενη από τη διαθεσιμότητα των 

τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υποστηρίζει την βιώσιμη 

ανάπτυξη και βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων.
Τον Σεπτέμβριο του 2015
τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν την 
Μεταμόρφωση του κόσμου μας: Την Ατζέντα 2030 για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ).

Η νέα Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ είναι ένα περιεκτικό, ολοκληρωμένο πλαίσιο 17 Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που καλύπτουν την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική ανάπτυξη. Με 
την επίτευξη αυτής της Ατζέντας, κανείς δεν θα μείνει πίσω. Οι βιβλιοθήκες είναι βασικοί θεσμοί για 
την επίτευξη αυτών των Στόχων.

Η πρόσβαση του κοινού στην γνώση και την πληροφόρηση επιτρέπει στους ανθρώπους να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Οι κοινότητες που έχουν 
πρόσβαση σε έγκαιρες και σχετικές πληροφορίες για όλους, είναι σε καλύτερη θέση για να εξαλείψουν 
την φτώχεια και την ανισότητα, να βελτιώσουν την γεωργία, να παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση και να 
υποστηρίξουν την υγεία, τον πολιτισμό, την έρευνα και την καινοτομία.1

Η πρόσβαση στις πληροφορίες αναγνωρίστηκε στους ΣΒΑ ως στόχος στο πλαίσιο του Στόχου 16: 
Προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για την βιώσιμη ανάπτυξη, παροχή 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και δημιουργία αποτελεσματικών, υπεύθυνων και 
αποκλειστικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα:

Στόχος 16.10 Να διασφαλιστεί η πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες και να προστατευθούν 
οι θεμελιώδεις ελευθερίες, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμφωνίες

Ο πολιτισμός (στόχος 11.4) και οι ΤΠΕ (στόχοι 5β, 9γ, 17.8) έχουν επίσης συμπεριληφθεί στους ΣΒΑ.

Το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε πληροφορίες διαδικτυακά. Στην 
κοινωνία της γνώσης, οι βιβλιοθήκες παρέχουν πρόσβαση και ευκαιρία για όλους.

Και, ο παγκόσμιος αλφαβητισμός αναγνωρίζεται στο όραμα της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ.

Φανταζόμαστε... έναν κόσμο με παγκόσμιο αλφαβητισμό. 
Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ

Σε παγκόσμιο επίπεδο, 320.000 δημόσιες βιβλιοθήκες και πάνω από ένα εκατομμύριο 
κοινοβουλευτικές, εθνικές, πανεπιστημιακές, ερευνητικές, σχολικές και ειδικές βιβλιοθήκες 
εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες και οι δεξιότητες για τη χρήση τους είναι διαθέσιμες σε όλους, 
καθιστώντας τα ως κρίσιμα ιδρύματα για όλους στην ψηφιακή εποχή. Οι βιβλιοθήκες παρέχουν 
υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), βοηθούν τους ανθρώπους να αναπτύξουν 
την ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης των πληροφοριών και διατηρούν τις πληροφορίες για να 
εξασφαλίσουν συνεχή πρόσβαση σε αυτές για τις μελλοντικές γενιές. Παρέχουν ένα καθιερωμένο και 
αξιόπιστο δίκτυο τοπικών ιδρυμάτων που μπορούν να προσεγγίσουν αποτελεσματικά κάθε κομμάτι 
του πληθυσμού.

1 Lyon Declaration on Access to Information and Development www.lyondeclaration.org

www.lyondeclaration.org 
http://www.lyondeclaration.org


ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση και την πληροφόρηση συμβάλλουν στη βελτίωση των 
αποτελεσμάτων σε όλους τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ):

• Προώθηση του παγκόσμιου αλφαβητισμού, συμπεριλαμβανομένων της ψηφιακής παιδείας και των
δεξιοτήτων, με την υποστήριξη ειδικευμένου προσωπικού

• Κλείσιμο των κενών στην πρόσβαση στην πληροφόρηση και παροχή βοήθειας στην κυβέρνηση, στην
κοινωνία των πολιτών και στις επιχειρήσεις για να κατανοήσουν καλύτερα τις τοπικές ανάγκες 
πληροφόρησης

• Παροχή δικτύου τόπων παράδοσης για κυβερνητικά προγράμματα και υπηρεσίες
• Προώθηση της ψηφιακής ενσωμάτωσης μέσω της πρόσβασης σε ΤΠΕ
• Παροχή εξυπηρέτησης ως την καρδιά της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, και
• Διατήρηση και παροχή πρόσβασης στον παγκόσμιο πολιτισμό και κληρονομιά

ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ 
ΑΤΖΕΝΤΑΣ 2030 ΤΟΥ ΟΗΕ

Παρόλο που οι ΣΒΑ είναι καθολικοί στόχοι, κάθε χώρα θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και 
εφαρμογή εθνικών στρατηγικών για την επίτευξή τους και αναμένουμε να γίνεται παρακολούθηση και 
αναφορά της προόδου. Καθώς αναπτύσσονται αυτά τα σχέδια, η κοινότητα των βιβλιοθηκών σε κάθε 
χώρα είναι έτοιμη να δείξει το πώς οι βιβλιοθήκες λειτουργούν ως εταίροι για να βοηθήσουν στην 
επίτευξη των Στόχων και των αναγκών της τοπικής ανάπτυξης.



Οι βιβλιοθήκες, παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες και δεξιότητες, βοηθούν τους ανθρώπους να 

βελτιώσουν τη ζωή τους και να στηρίξουν τη λήψη αποφάσεων από κυβερνήσεις, κοινότητες και 

άλλους για την παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης που μειώνουν τη φτώχεια και βελτιώνουν την 

ευημερία των ανθρώπων παντού.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Στη Σλοβενία, η Ljubljana City Library φιλοξενεί μια Employment Information Service (EIS), η οποία βοηθά περίπου 1200 
ανθρώπους το χρόνο για να βρούν δουλειά, πολλοί από τους οποίους είναι άστεγοι ή λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα. Η 
βιβλιοθήκη παρέχει δεξιότητες πληροφορικής και πληροφόρησης και τους βοηθά να αναπτύξουν τα βιογραφικά τους και να 
υποβάλουν αιτήσεις για θέσεις εργασίας. Καθώς πολλοί άστεγοι που απευθύνονται στην βιβλιοθήκη υποφέρουν από 
κατάχρηση ουσιών, η βιβλιοθήκη συνεργάζεται στενά με το Centre for the Prevention and Treatment of Drug Addiction στο 
University Hospital of Psychiatry της Λιουμπλιάνα για την υποστήριξη της αποκατάστασης, της επανένταξης και της 
κοινωνικής ένταξης.2

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
Το e-Library Nenasala Programme3 είναι μια κυβερνητική πρωτοβουλία για την αύξηση της ψηφιακής παιδείας και της 
πρόσβασης στην τεχνολογία μεταξύ των φτωχότερων κατοίκων του έθνους, που συχνά ζουν σε απομακρυσμένες αγροτικές 
περιοχές. 300 κέντρα σε όλα τα μέρη της χώρας προσφέρουν οδηγίες για βασικές δεξιότητες πληροφορικής, καθοδήγηση 
σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του διαδικτύου και μια ευρεία ποικιλία γνώσεων σχετικά με τοπικά 
θέματα. Τα κέντρα είναι ανοικτά σε όλους και αποτελούν την πιο ισχυρή μορφή πρόσβασης σε υποδομές σε πολλά 
απομακρυσμένα και φτωχά μέρη της χώρας.

ΣΤΟΧΟΣ 1 ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ

http://eng.mklj.si/index.php/special-services/item/1140-the-employment-information-service
http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Global-Libraries/Access-to-Learning-Award-ATLA


Οι βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών γεωργικών βιβλιοθηκών και των

 υπηρεσιών επέκτασης, παρέχουν πρόσβαση σε έρευνα και δεδομένα σχετικά με τις 

καλλιέργειες, σε δεδομένα της αγοράς και σε μεθόδους καλλιέργειας που υποστηρίζουν 

την ανθεκτική, παραγωγική γεωργία.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Οι βιβλιοθηκονόμοι εκπαιδευμένοι από το Biblionet4 βοήθησαν 100.000 αγρότες να λάβουν επιχορηγήσεις ύψους 187 
εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ μέσω νέων υπηρεσιών διαδικτύου και υπολογιστών, μεταξύ 2011 και 2014.

Οι 1.000+ βιβλιοθηκονόμοι που συμμετείχαν στην εκπαίδευση, αποφάσισαν να αναπτύξουν την υπηρεσία στις βιβλιοθήκες 
με την υποστήριξη των τοπικών δημάρχων, οι οποίοι κατανόησαν τα οφέλη που επέφερε αυτή η υπηρεσία στους αγρότες. 
Το πρόγραμμα βοήθησε τους αγρότες να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία που είναι διαθέσιμη στις 
βιβλιοθήκες για να έχουν πρόσβαση σε οικονομικές φόρμες αιτήσεων και να τις υποβάλλουν στην κυβέρνηση, 
εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις τοπικές ανάγκες προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αφομοίωση.

ΣΤΟΧΟΣ 2 ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ, 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

      ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

https://irexgl.wordpress.com/2013/04/01/libraries-partners-with-national-organization-to-promote-access-to-agricultural-subsidies/


ΣΤΟΧΟΣ 3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩ-
ΘΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΒΙΩ-
ΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΛΙΚΙΕΣ

Οι ιατρικές βιβλιοθήκες, οι βιβλιοθήκες 

νοσοκομείων και άλλες βιβλιοθήκες αποτελούν 

ουσιαστικούς παρόχους πρόσβασης σε ιατρικές έρευνες 

που υποστηρίζουν βελτιωμένα αποτελέσματα για τη δημόσια 

υγεία. Η πρόσβαση του κοινού σε ληροφορίες για την υγεία σε όλες τις

βιβλιοθήκες βοηθά τους ανθρώπους να ενημερώνονται καλύτερα για την 

υγιεινή τους και να παραμένουν υγιείς.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Μια έκθεση που κυκλοφόρησε το 2014 διαπίστωσε ότι τα νοσοκομεία, τα κυβερνητικά τμήματα, οι ενώσεις και άλλοι 
οργανισμοί που εμπλέκονται στην υγειονομική περίθαλψη έχουν μια ανταποδοτική επιστροφή στα $5 για κάθε $15 που 
επενδύουν σε βιβλιοθήκες.

ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ
Αντιμετωπίζοντας μια επιδημία φυματίωσης, η κυβέρνηση του Κιργιστάν έχει ξεκινήσει ένα εντατικό πρόγραμμα πρόληψης και 
ελέγχου της φυματίωσης. Η υπηρεσία “No to TB!” (Όχι στην φυματίωση) του Kyrgyz Libraries Information Consortium (KLIC) 
συνεργάζεται με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών όπως το Project HOPE και την Red Crescent Society για την κινητοποίηση 
των δημόσιων βιβλιοθηκών για την υποστήριξη κυβερνητικών στόχων. Μετά από μια πιλοτική επιχορήγηση σε τρεις βιβλιοθήκες 
από το Public Library Innovation Programme της EIFL (Electronic Information for Libraries), δημιουργήθηκαν πρωτοβουλίες “No to 
TB!” σε 190 αγροτικές βιβλιοθήκες με την εκπαίδευση 800 ατόμων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την φυματίωση σε 
δημόσιες συζητήσεις που παρακολούθησαν 5.600 άτομα.6

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 
Οι επαγγελματίες υγείας και οι γιατροί στις αγροτικές περιοχές της Ουγκάντας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον 
αφορά την πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εξασφάλιση ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης. Το 
περιοδικό Uganda Health Information Digest, το οποίο εκδίδεται από την βιβλιοθήκη του Makere University, συγκεντρώνει 
επιστημονικές πληροφορίες και τις τοποθετεί σε έντυπη μορφή για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, οι οποίοι δεν 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες online. Το Digest περιλαμβάνει περιλήψεις για τοπικές ασθένειες και θέματα 
υγείας. Διανέμεται σε πάνω από 1500 υγειονομικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, των 
ιατρείων, των ΜΚΟ που σχετίζονται με την υγεία, των περιφερειακών ιατρικών υπηρεσιών, όλων των περιφερειακών επιτροπών 
υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών και των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Το Digest αποτελεί μία από τις λίγες πηγές 
ενημερωμένων πληροφοριών σε απομακρυσμένες περιοχές κατά τη διάρκεια της εμφάνισης ασθενειών, όπως η ηπατίτιδα.7 

http://www.alia.org.au/roispecials
http://www.eifl.net/resources/kyrgyz-libraries-consortium-libraries-mobilize-communities-fight-tb
http://library.ifla.org/868


ΣΤΟΧΟΣ 4 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Boekstart8 συνεργάζεται με κέντρα ημερήσιας φροντίδας και υγειονομικής περίθαλψης, δημόσιες βιβλιοθήκες και με τα 
πρώτα δύο χρόνια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή βιβλίων και κατάρτισης αλφαβητισμού σε 75.000 παιδιά 
ηλικίας 0-4 ετών ετησίως. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την εθνική και τοπική κυβέρνηση και αποσκοπεί στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων που υποστηρίζουν την παιδεία για τα παιδιά.

ΣΟΥΗΔΙΑ
Η βιβλιοθήκη Malmö City Library εργάζεται για να ξεπεραστεί το ψηφιακό χάσμα και να ενθαρρύνει την κοινωνική ένταξη 
και βιωσιμότητα. Το Κέντρο Εκμάθησης της βιβλιοθήκης προσφέρει μαθήματα που ονομάζονται “Get Started!” (Ξεκινήστε), 
όπου οι ψηφιακά μη έμπειροι χρήστες μαθαίνουν πώς να ανοίγουν λογαριασμούς email, να γνωρίζουν καλύτερα το 
διαδίκτυο και να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις απορρήτου. Η βιβλιοθήκη έχει πολλούς επισκέπτες μετανάστες, ιδιαίτερα 
από ασυνόδευτους ανηλίκους που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν την 
παιδεία και να τα βοηθήσουν στην μελέτη τους.9

αφήγησης.10 

Οι βιβλιοθήκες βρίσκονται στην καρδιά των σχολείων, των πανεπιστημίων και των κολλεγίων σε όλες τις 

χώρες του κόσμου. Οι βιβλιοθήκες υποστηρίζουν τα προγράμματα αλφαβητισμού, παρέχουν έναν 

ασφαλή χώρο για μάθηση και βοηθούν τους ερευνητές να επαναχρησιμοποιούν την έρευνα και τα 

δεδομένα για να δημιουργήσουν νέες γνώσεις.

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Το  National Library Board Singapore (NLB) ασχολείται  με  τοπικούς  κατοίκους  της  Σιγκαπούρης  μέσω  προγραμμάτων  και 

υπηρεσιών -εντός και εκτός βιβλιοθηκών- μέσω φυσικών και ψηφιακών πλατφορμών σε ολόκληρη τη χώρα. Το NLB δίνει
ιδιαίτερη προσοχή στους πληθυσμούς που δεν διαθέτουν κινητικότητα και αντιμετωπίζουν δυσκολίες

πρόσβασης στις βιβλιοθήκες. Το NLB συνεργάστηκε με εταίρους για την παροχή προσαρμοσ-
μένων προγραμμάτων και λεωφορείων κινητές βιβλιοθήκες που επιτρέπουν στις ειδικές

         σχολές ΑΜΕΑ, τα ορφανοτροφεία και τα σπίτια φροντίδας να έχουν πρόσ-
βαση σε συλλογές και υπηρεσίες βιβλιοθήκης. Αυτές οι υπηρεσίες 

είναι σε μεγάλο βαθμό οι ίδιες με εκείνες που προσφέρονται
από μια φυσική βιβλιοθήκη, όπως είναι οι καλές

συλλογές, οι υπηρεσίες δανεισμού και επιστ-
ροφής, η βοήθεια από βιβλιοθηκονό-

μους και τα προγράμματα 

http://www.boekstart.nl
http://malmo.se/larcentrum
http://www.nlb.gov.sg


ΟΥΓΚΑΝΤΑ
Η National Library of Uganda διαθέτει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΠΕ που σχεδιάστηκε για γυναίκες αγρότισσες11 με την 
παροχή πρόσβασης στις τοπικές γλώσσες σε προβλέψεις καιρού, στις τιμές αγροτικών προϊόντων και στην υποστήριξη για 
τη δημιουργία ηλεκτρονικών αγορών. Το πρόγραμμα αυτό αυξάνει την οικονομική ευημερία των γυναικών μέσω των 
τεχνολογικών δεξιοτήτων.

ΝΕΠΑΛ 
Η Information and Resource Centre’s Capacity-building Initiative της READ (Rural Education and Development) βοηθά τις 
γυναίκες και τα κορίτσια να αποκτήσουν ιδέες και να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους. Το πρόγραμμα ενδυνάμωσης 
περιλαμβάνει σεμινάρια και εργαστήρια σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων, την υγεία, τη βία 
κατά των γυναικών και άλλα θέματα. Η βιβλιοθήκη ενθαρρύνει τις γυναίκες να εγγραφούν στην ομάδα των γυναικών, η 
οποία συνεδριάζει μια φορά το μήνα σε ένα ξεχωριστό τμήμα της βιβλιοθήκης όπου τα μέλη της αισθάνονται ελεύθερα να 
μιλήσουν και να πουν αυτά που σκέφτονται. Τα πρακτικά μαθήματα περιλαμβάνουν τον αλφαβητισμό και την αριθμητική, 
την αγγλική γλώσσα, τις ΤΠΕ, τις επιχειρηματικές δεξιότητες και τα πρακτικά μαθήματα για την παραγωγή προϊόντων προς 
πώληση. Τα κέντρα READ σε ολόκληρη τη χώρα παρέχουν επίσης προγράμματα κατάρτισης σε δεξιότητες ζωής, υγείας, 
ψηφιακής παιδείας και τεχνολογίας.12 

Οι βιβλιοθήκες υποστηρίζουν την ισότητα των φύλων παρέχοντας ασφαλείς χώρους 

συσκέψεων, προγράμματα για γυναίκες και κορίτσια σχετικά με τα δικαιώματα και την υγεία 

και προγράμματα ΤΠΕ και αλφαβητισμού που υποστηρίζουν τις γυναίκες για να οικοδομήσουν 

τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες.

ΣΤΟΧΟΣ 5 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

http://beyondaccess.net/wp-content/uploads/2013/07/Beyond-Access_GirlsandICT-Issue-Brief.pdf
http://www.eifl.net/eifl-in-action/empowering-women-and-girls-innovation-award


ΣΤΟΧΟΣ 6  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΣΤΟΧΟΣ 7  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Οι βιβλιοθήκες παρέχουν πρόσβαση στο κοινό σε πληροφορίες σχετικά με το νερό, τη χρήση της 

ενέργειας και την αποχέτευση. Πολλές δημόσιες και κοινοτικές βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο είναι 

το μόνο μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν αξιόπιστη πρόσβαση σε φως και σε 

ηλεκτρική ενέργεια για να διαβάσουν, να μελετήσουν και να υποβάλουν αιτήσεις για δουλειά.

ΟΝΔΟΥΡΑ
Η San Juan Planes Community Library διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο να προσφερθεί ασφαλές πόσιμο νερό σε ολόκληρη 
την κοινότητα μέσω ενός έργου επεξεργασίας νερού που εγκατέστησε στην κεντρική πλατεία της πόλης.13

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Στις βιβλιοθήκες του Croydon, του Derby και άλλων πόλεων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, οι χρήστες μπορούν να 
δανειστούν συσκευές παρακολούθησης της ενέργειας για να μάθουν το ποιες από τις ηλεκτρικές συσκευές χρησιμοποιούν 
πολλή ενέργεια, επιτρέποντας στους ανθρώπους να τις αλλάξουν και να μειώσουν έτσι τη χρήση ενέργειας.14

http://beyondaccess.net/wp-content/uploads/2013/07/Beyond-Access_MDG-Report_EN.pdf
http://www.croydonlibraries.com/library-services/cut-energy-bills


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
250.000 άνθρωποι αναζητούν εργασία μέσω κάποιας δημόσιας βιβλιοθήκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο. Οι 
δημόσιες βιβλιοθήκες βοήθησαν 4,1 εκατομμύρια Ευρωπαίους με αναζητήσεις σχετικά με την απασχόληση και βοήθησαν 
περαιτέρω 1,5 εκατομμύριο Ευρωπαίους να υποβάλουν αιτήσεις για θέσεις εργασίας.15 Η πρόσβαση του κοινού στις ΤΠΕ 
και η κατάρτιση επιτρέπει στους ανθρώπους να υποβάλλουν αιτήσεις για θέσεις εργασίας, καθώς η διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων για πολλές από τις θέσεις εργασίας έχει μεταφερθεί πλέον στο διαδίκτυο.

ΗΠΑ
Στην Νέα Υόρκη στην Science, Industry and Business Library της Queens Public Library και στην Business & Career Library 
(B&CL) του Brooklyn διοργανώνονται δημοφιλείς διαγωνισμοί επιχειρηματικού σχεδιασμού που προσφέρουν καθοδήγηση 
στους συμμετέχοντες, με στόχο τους σημερινούς και μελλοντικούς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων από παραμελημένες 
κοινότητες. Στην B&CL, το 25% των συμμετεχόντων είναι μετανάστες, το 29% είναι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι και 
περισσότεροι από τους μισούς έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από τον μέσο όρο της πόλης της Νέας Υόρκης.16 

ΣΤΟΧΟΣ 8 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ, 
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΥΠΡΕΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η πρόσβαση του κοινού στις ΤΠΕ και η κατάρτιση του 

στις βιβλιοθήκες επιτρέπει στους ανθρώπους να υποβάλλουν 

αιτήσεις για θέσεις εργασίας. Το εξειδικευμένο προσωπικό της 

βιβλιοθήκης μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με τις online εφαρμογές, 

για την συγγραφή υλικών υποστήριξης και για να βρουν τη σωστή δουλειά.

http://www.publiclibraries2020.eu/content/see-numbers
https://nycfuture.org/pdf/Branches_of_Opportunity.pdf


ΣΤΟΧΟΣ 9 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Οι βιβλιοθήκες βρίσκονται στην καρδιά της έρευνας και της ακαδημαϊκής ζωής. Παρέχουν πρόσβαση 

σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, ερευνητική υποδομή και εξειδικευμένους επαγγελματίες. Σε πολλές 

χώρες, οι δημόσιες και εκπαιδευτικές βιβλιοθήκες είναι οι κυριότεροι ή οι μόνοι φορείς παροχής 

δημόσιας πρόσβασης στο διαδίκτυο με χαμηλό ή μηδενικό κόστος, ένα κρίσιμο μέσο αύξησης της 

συνδεσιμότητας.17

ΛΕΤΟΝΙΑ 
Για κάθε δολάριο που επενδύθηκε σε δημόσιες βιβλιοθήκες στη Λετονία από το 2008 έως 2010, δημιουργήθηκαν σχεδόν $2 
αξίας (άμεσα και έμμεσα). Η απόδοση της επένδυσης στη χρήση υπολογιστών και διαδικτύου στις δημόσιες βιβλιοθήκες 
ήταν ακόμη μεγαλύτερη, επιστρέφοντας περισσότερα από $3 για κάθε $1 που επενδύθηκε.18

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Το Open Science Lab, το οποίο φιλοξενείται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Φινλανδίας, επιτρέπει την πρόσβαση όλων σε 
ερευνητικές δημοσιεύσεις, ερευνητικά δεδομένα και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην έρευνα. Η ανοικτή πρόσβαση 
είναι μια από τις βασικές αρχές για την προώθηση της πρόσβασης στις πληροφορίες.19

http://a4ai.org/affordability-report/report/2015/#prioritise_public_access_facilities
http://www.kis.gov.lv/download/Economic%20value%20and%20impact%20of%20public%20libraries%20in%20Latvia.pdf
http://blogs.helsinki.fi/natlibfi-bulletin/?page_id=261http://openscience.fi


ΣΤΟΧΟΣ 10 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Η ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση, η ελευθερία 

έκφρασης, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, 

καθώς και η προστασία της ιδιωτικής ζωής αποτελούν κεντρικά στοιχεία 

της ανεξαρτησίας του ατόμου. Οι βιβλιοθήκες συμβάλλουν στη μείωση της 

ανισότητας με την παροχή ασφαλών, πολιτικών χώρων, ανοιχτών σε όλους, που 

βρίσκονται σε αστικές και αγροτικές περιοχές σε όλο τον κόσμο.

ΜΟΓΓΟΛΙΑ
Οι περισσότεροι από τους 15.000 τυφλούς και τους ανθρώπους με χαμηλή όραση στην Μογγολία δεν 
εργάζονται και λαμβάνουν λίγη υποστήριξη. Το 2010, η Ulaanbaatar Public Library (UPL) και η Mongolian National
Federation of the Blind δημιούργησαν δύο στούντιο ηχογραφήσεων για τη δημιουργία ακουστικών βιβλίων σε ψηφιακή
μορφή DAISY, αυξάνοντας σημαντικά το ποσό του προσβάσιμου υλικού, καθώς και, ανοίγοντας νέους κόσμους μάθησης
για άτομα με προβλήματα όρασης. Η Mongolian Libraries Consortium (MLC) υποστήριξε επίσης με επιτυχία την έγκριση της
Συνθήκης του Μαρακές (2013) για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα με προβλήματα
 ανάγνωσης εκτυπωμένου υλικού.20

ΔΙΕΘΝΩΣ
Οι Libraries Without Borders παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και πόρους σε καταυλισμούς προσφύγων μέσω του Ideas 
Box, το οποίο επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω δορυφορικών συνδέσεων στο 
διαδίκτυο, καθώς και σε βιβλία. Τα Boxes χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR).21

http://www.eifl.net/news/mongolia-votes-ratify-marrakesh-treaty-persons-print-disabilities
http://www.ideas-box.org


ΣΤΟΧΟΣ 11 ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
ΣΥΝΕΚΤΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΗ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΑ

Οι βιβλιοθήκες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαφύλαξη και την διατήρηση της ανεκτίμητης 

καταγεγραμμένης κληρονομιάς, υπό οποιαδήποτε μορφή, για τις μελλοντικές γενιές. Ο πολιτισμός 

ενδυναμώνει τις τοπικές κοινωνίες και υποστηρίζει τη συνεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων.

ΜΑΛΙ
Το 2013, ένοπλες ομάδες κατέλαβαν το Βόρειο Μάλι και το Τιμπούκτου, μια πόλη γνωστή για την πολιτιστική κληρονομιά 
της και τον τεράστιο αριθμό δημόσιων και ιδιωτικών βιβλιοθηκών με ανεκτίμητα ντοκουμέντα. Για να διαφυλάξουν τα 
χειρόγραφα κατά τη διάρκεια της κατοχής, εθελοντές τα μετέφεραν λαθραία με ασφάλεια στο Μπαμάκο, με διεθνή 
υποστήριξη. Τα χειρόγραφα από τότε φυλάσσονταν στην πρωτεύουσα και υφίστανται εργασίες αποκατάστασης και 
ψηφιοποίησης. Οι βιβλιοθήκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διάσωσης και της διαφύλαξης της μοναδικής 
κληρονομιάς του Μάλι.22

ΚΙΝΑ
Τον Ιανουάριο του 2015, εγκαινιάστηκε η πρώτη βιβλιοθήκη στο μετρό του Πεκίνου, η “M Subway Library” άνοιξε στον σταθμό National 
Library of China (NLC). Αυτή η βιβλιοθήκη του μετρό στοχεύει να διευρύνει την παροχή νέων υπηρεσιών, να προσφέρει τους υψηλής 
ποιότητας πόρους της NLC, όπως τα ελεύθερα προς διανομή ηλεκτρονικά βιβλία, να διατηρήσει και να προωθήσει τον παραδοσιακό 
πολιτισμό και να ενθαρρύνει την ανάγνωση από τους πολίτες. Στη βιβλιοθήκη αυτή οι επιβάτες είναι οι αναγνώστες και οι αναγνώστες 
είναι οι επιβάτες και η βιβλιοθήκη του μετρό γίνεται ένας “σταθμός ανάγνωσης για όλους”.23

ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Οι δημόσιες βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της αστικής ανανέωσης της πόλης Medellín. Σε 
στρατηγικά τοποθετημένα σημεία, σε ορισμένες από τις πιο μειονεκτικές κοινότητες στις παρυφές της Medellín, έχουν γίνει 
κέντρα κοινωνικής ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ανάγκη για την ύπαρξη μεγαλύτερου πολιτιστικού 
και εκπαιδευτικού χώρου. Τα Library Parks είναι μια σειρά από δημόσιες βιβλιοθήκες που προσφέρουν εκπαιδευτικά 
εργαλεία και προγράμματα προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και κόμβοι για περαιτέρω αστική ανάπτυξη και 
πράσινα προγράμματα.24

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/emergency-actions/mali
http://www.nlc.gov.cn/newen/nlcnews/201501/t20150115_95915.htm
http://medellin.ecocitizenworldmap.org/library-parks


ΣΤΟΧΟΣ 12 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΟΧΟΣ 13 ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 14  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ, ΤΩΝ 
ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΤΟΧΟΣ 15 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ, 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Οι βιβλιοθήκες είναι βιώσιμα ιδρύματα. Μοιράζουν πόρους στην κοινότητα και διεθνώς και 
εξασφαλίζουν ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες. Όλες οι βιβλιοθήκες διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην παροχή πρόσβασης σε δεδομένα, έρευνα και γνώσεις που υποστηρίζουν την ενημερωμένη 
έρευνα και την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή, καθώς και έναν 
βασικό ρόλο στη διατήρηση της γνώσης των αυτόχθονων πληθυσμιακών ομάδων - που περιλαμβάνει τη 
λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο σχετικά με θεμελιώδεις πτυχές της ζωής συμπεριλαμβανομένης της 
θήρας, της αλιείας, της χρήσης γης και της διαχείρισης των υδάτων. 

ΗΠΑ
Η Biodiversity Heritage Library είναι μια σε εξέλιξη ψηφιακή βιβλιοθήκη ανοικτής πρόσβασης για τη βιβλιογραφία για τη 
βιοποικιλότητα, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 46 εκατομμύρια σελίδες με περισσότερους από 170.000 τόμους 
βιβλιογραφίας για την βιοποικιλότητα που δημοσιεύθηκαν από τον 15ο έως τον 21ο αιώνα σε περισσότερες από 40 
γλώσσες. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τα δεδομένα για τον εντοπισμό νέων ειδών, την χαρτογράφηση των πληθυσμών 
και τις εξελίξεις στα οικοσυστημάτων και για την ενημέρωση των μελλοντικών μοντέλων κλιματικής αλλαγής. Αυτά τα 
δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των πολιτικών που σχετίζονται με τη διατήρηση, την βιώσιμη 
ανάπτυξη και την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων. Η συλλογή εξασφαλίζει ότι όλοι, παντού, έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες που χρειάζονται για να μελετήσουν και να σώσουν τα είδη και τα οικοσυστήματα της Γης.25

M a y 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Το National Library Board Singapore (NLB) συνεργάστηκε με χορηγούς για την οικοδόμηση της Children’s Green 
Library, η οποία παρέχει ειδικές συλλογές για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και διαδραστικά δημόσια
εκπαιδευτικά προγράμματα, με στόχο κυρίως να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν την 
κλιματική αλλαγή. Μεγάλο μέρος του κτιρίου επίσης έχει κατασκευαστεί από 
ανακυκλωμένα υλικά, επιβεβαιώνοντας το μήνυμα της διατήρησης. Κατά την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία του δικτύου των βιβλιοθηκών του, το NLB 
διασφαλίζει ότι ακολουθούν καλές πρακτικές στην κατανάλωση 
ενέργειας και των πόρων και ελαχιστοποιούν τα απόβλητα. Το 
εμβληματικό κτίριο National Library Building έχει κερδίσει το 
βραβείο Green Mark Platinum Award τον Μάιο του 2013 
                από την Building and Construction Authority 

of Singapore.26

http://www.biodiversitylibrary.org
http://www.nlb.gov.sg/labs/my-tree-house-green-library-for-kids-information
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ΣΥΝΕΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ
 ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ, ΛΟΓΟΔΟΤΙΚΩΝ

 ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Για να γίνει πλήρης η πρόσβαση στις πληροφορίες, όλοι έχουν ανάγκη τόσο από την πρόσβαση όσο 

και από τις δεξιότητες για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις πληροφορίες, όπως περιγράφεται 

στην Lyon Declaration on Access to Information and Development.27 Οι βιβλιοθήκες διαθέτουν τις 

δεξιότητες και τους πόρους για να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις, τους θεσμούς και τα άτομα να 

επικοινωνούν, να οργανώνουν, να διαρθρώνουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες 

αποτελεσματικά για την ανάπτυξη.

ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
Η Open Government Partnership (OGP)28 είναι ένας διεθνής οργανισμός που συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις των κρατών 
μελών για την πραγματοποίηση και υλοποίηση ισχυρών δεσμεύσεων στους τομείς της διαφάνειας, της συμμετοχής των 
πολιτών, της καταπολέμησης της διαφθοράς και της ανοιχτής, υπεύθυνης διακυβέρνησης. Η OGP δεσμεύτηκε να 
ενσωματώσει τον Στόχο 16 στα εθνικά σχέδια δράσης που προέκυψαν. Χώρες όπως η Μολδαβία, η Γεωργία και η Ουκρανία 
έχουν ήδη πρόσβαση σε πληροφόρηση και δεσμεύσεις βιβλιοθήκης ως μέρος των Εθνικών Σχεδίων Δράσης τους από την 
OGP. Οι βιβλιοθηκονόμοι σε αυτές τις χώρες παρέστησαν σε συναντήσεις της κοινωνίας των πολιτών για να βοηθήσουν 
στην ανάπτυξη του σχεδίου της χώρας τους και αύξησαν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την συμβολή των βιβλιοθηκών 
και την πρόσβαση στην πληροφόρηση για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων έναντι της OGP.

ΔΙΕΘΝΩΣ 
Σύμφωνα με τη στρατηγική της World Bank Group για τον τερματισμό της ακραίας φτώχειας μέχρι το 2030, η World Bank 
Group Library παρέχει πρόσβαση τόσο στο προσωπικό όσο και στην παγκόσμια κοινότητα σε σχετικές πληροφορίες και 
υπηρεσίες, προκειμένου να προωθηθεί η μεταφορά γνώσεων, η χρηστή διακυβέρνηση και η οικονομική ανάπτυξη. Οι 
εξαιρετικά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες πληροφόρησης απαντούν σε ερωτήσεις σχετικές με την ανάπτυξη, βρίσκουν 
πληροφορίες από πολλές εσωτερικές και εξωτερικές πηγές και εξοικειώνουν το προσωπικό με τις συλλογές, τους πόρους 
και τις υπηρεσίες που ευθυγραμμίζονται με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Τράπεζας. Η βιβλιοθήκη προάγει επίσης 
τη διαφάνεια και τη λογοδοσία ευρύτερα, παρέχοντας τη δημιουργία ικανοτήτων για την πρόσβαση του κοινού σε 
πληροφορίες προς μη μέλη του προσωπικού σε όλο τον κόσμο. Η εργασία της βιβλιοθήκης είναι αναπόσπαστο στοιχείο της 
παγκόσμιας ανάπτυξης μέσω της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες.29

ΕΛΒΕΤΙΑ 
Η Globethics.net Digital Library on Ethics είναι μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε εκατοντάδες 
χιλιάδες έγγραφα πλήρους κειμένου σχετικά με τη δεοντολογία και τους σχετικούς κλάδους. Συμβάλλοντας στη βελτίωση της 
πρόσβασης στους πόρους για τη δεοντολογία στο νότιο ημισφαίριο, η διεθνής αυτή πρωτοβουλία στοχεύει στη βελτίωση της 
ανταλλαγής γνώσεων τόσο από Βορρά προς Νότο όσο και από Νότο προς Νότο και συμβάλλει στην ανάπτυξη, ιδίως με την 
προώθηση της υπεύθυνης ηγεσίας, της χρηστής διακυβέρνησης και την βασισμένη σε αξίες λήψη αποφάσεων και 
διαδικασιών.30

http://www.globethics.net/ethics.php
http://www.lyondeclaration.org
http://www.opengovpartnership.org
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/10/18372588/world-bank-group-strategy-vol-2-2-final-report
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-WSIS.REP-2015-PDF-E.pdf
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ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οι βιβλιοθήκες παρέχουν ένα παγκόσμιο δίκτυο κοινοτικών ιδρυμάτων 
έτοιμων να υποστηρίξουν τα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο και έναν πόρο για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων.

ΚΑΝΑΔΑΣ 
Η National Science Library στο National Research Council είναι συν-χορηγός της Federal Science Library - ενός 
προγράμματος που συγκεντρώνει τα επτά επιστημονικά τμήματα ομοσπονδιακών βιβλιοθηκών για τη δημιουργία μιας 
ενιαίας κοινής πλατφόρμας ανακάλυψης και πρόσβασης. Σκοπός είναι να εξασφαλιστούν πιο βιώσιμες υπηρεσίες 
βιβλιοθήκης και πληροφόρησης για τους ερευνητές και τους εργαζομένους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και για να 
βελτιωθεί η διαφάνεια και η πρόσβαση σε συλλογές και αρχειοθήκες των ομοσπονδιακών επιστημονικών βιβλιοθηκών για 
τους Καναδούς. Το πρότζεκτ αποτελεί μια δέσμευση του Open Government Partnership National Action Plan κάτω από την 
Open Information Core Commitment του Καναδά.31

31 http://open.canada.ca/en/content/canadas-action-plan-open-government-2014-16#ch4-3

http://open.canada.ca/en/content/canadas-action-plan-open-government-2014-16#ch4-3
http://open.canada.ca/en/content/canadas-action-plan-open-government-2014-16#ch4-3
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

1. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια θα διαμορφώσουν πολλές κυβερνητικές δαπάνες και προτεραιότητες 
προγραμμάτων. Αυτά τα σχέδια μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ενιαίο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης ή 
ατομικά σχέδια για ευρυζωνική σύνδεση, ψηφιακή ένταξη ή κοινωνική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων. Αν οι 
άνθρωποι χρειάζονται πληροφορίες για τις τελευταίες τιμές στα αγροτικά προϊόντα ή από πού να 
βρουν ιατρική φροντίδα, η πρόοδος προς την επίτευξη των Στόχων βασίζεται στην ανταλλαγή 
πληροφοριών. Οι βιβλιοθήκες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην επέκταση της πρόσβασης σε 
πληροφορίες για περιθωριοποιημένους πληθυσμούς και σε περιόδους κρίσης ή μετάβασης.

2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Οι βιβλιοθήκες μπορούν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση και με άλλους για να εφαρμόσουν 
εθνικές στρατηγικές και προγράμματα για να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα μένει πίσω. Η πρόσβαση 
στις πληροφορίες που μπορούν να παρέχουν οι βιβλιοθήκες στηρίζει ολόκληρη την Ατζέντα 2030 του 
ΟΗΕ και στηρίζει την προσπάθεια εξάλειψης της φτώχειας, τη βιώσιμη και παραγωγική γεωργία, την 
ποιοτική εκπαίδευση, την υγεία και όλους τους άλλους Στόχους. Στις βιβλιοθήκες, οι κυβερνήσεις 
έχουν έναν καθιερωμένο, οικονομικά αποδοτικό και ισχυρό εταίρο στον αγώνα για τη μείωση της 
φτώχειας, την οικονομική ανάπτυξη και τη μάθηση για όλους.

3. ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΒΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΙ 
ΑΥΤΟΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, κάθε χώρα καλείται να διασφαλίσει ότι όλοι, από τις 
οργανώσεις των ενδιαφερομένων μέχρι το ευρύ κοινό, γνωρίζουν τους ΣΒΑ και το γιατί έχουν σημασία 
για όλους. Οι βιβλιοθηκονόμοι μπορούν να βοηθήσουν παρέχοντας πληροφορίες και ενημερώσεις 
σχετικά με τους ΣΒΑ τόσο για τους υπεύθυνους λήψης των αποφάσεων όσο και για τους ανθρώπους 
στις τοπικές κοινότητες:
• Οι βιβλιοθήκες μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τους ΣΒΑ και τις εθνικές

αναπτυξιακές προτεραιότητες εντός των κοινοτήτων τους και διασυνοριακά και να συνδέουν τα
άτομα με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Στόχους, στο διαδίκτυο

• Οι βιβλιοθήκες όπως οι UN Depository Libraries και τα UN Information Centres σε ολόκληρο τον
κόσμο διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επικοινωνία των πληροφοριών και της έρευνας του
ΟΗΕ και στην ανάδραση που βοηθά τους τοπικούς και εθνικούς φορείς λήψης των αποφάσεων να
επιτύχουν τους Στόχους.32

http://unic.un.org


“Ας σιγουρευτούμε ότι χρησιμοποιούμε τα 
θεσμικά όργανα που μπορούν να βοηθήσουν 

στο άνοιγμα των συνόλων των δεδομένων και των 
πόρων γνώσης και στο να παράσχουν πρόσβαση στις 

ΤΠΕ στους ανθρώπους που χρειάζονται για την επίτευξη 
της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ανυπομονούν να είναι οι εταίροι στην επανάσταση 
των δεδομένων και στο να μας βοηθήσουν να φτάσουμε στο 2030 σε 
πολύ καλή κατάσταση”.33

Donna Scheeder, Πρόεδρος της IFLA

http://www.ifla.org/node/9427
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ΣΧΕΤΙΚΑ
IFLA: Η αξιόπιστη παγκόσμια φωνή των 
βιβλιοθηκών και του επαγγέλματος της 
πληροφόρησης

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων και Ιδρυμάτων 
Βιβλιοθηκών (International Federation of Library 
Associations and Institutions, IFLA) είναι ο 
κορυφαίος διεθνής οργανισμός που εκπροσωπεί 
τα συμφέροντα των υπηρεσιών βιβλιοθηκών και 
της πληροφόρησης και των χρηστών τους.

ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ/
ΕΙΚΟΝΩΝ
Εξώφυλλο: Amsterdam Public Library, The Netherlands 
(Jorge Royan)

Verso: UN Sustainable Development Goals: 17 Goals 
to Transform Our World (United Nations)

Οι Βιβλιοθήκες Οδηγούν την Πρόοδο: Stuttgart Public 
Library (jwltr Freiburg, Flickr)

Στόχος 1

Σρι Λάνκα: e-Library Nenasala Program της Σρι Λάνκα 
(Access to Learning Award 2014 / Βραβείο Πρόσβαση στην 
Γνώση 2014)

Στόχος 2

Ρουμανία: Biblionet (IREX)

Στόχος 3

Κιργιστάν: Knowledge without boundaries (EIFL)

Στόχος 4

Ολλανδία: BoekStart.nl

Σουηδία: Open educational resources in libraries 
(Läranderum)

Στόχος 5

Ουγκάντα: Beyond Access meeting in Uganda (Beyond 
Access)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 

συστάσεις αυτού του βιβλίου, επικοινωνήστε με:

IFLA Headquarters
P.O. Box 95312 
2509 CH The Hague 
Netherlands
ΤΗΛ +31-70-3140884 
ΦΑΞ +31-70-3834827 
EMAIL ifla@ifla.org
www.ifla.org 

Στόχος 6-7

Ονδούρα: San Juan Planes Community Library (Beyond 
Access)

Στόχος 8

Ευρωπαϊκή Ένωση: Public library service στη Σλοβενία 
(Public Libraries 2020)

Στόχος 9

Φινλανδία: Open Science Lab

Στόχος 10

Μογγολία: Knowledge without boundaries (EIFL)

Διεθνώς: Ideas Box στο Μπουρουντί 
(Bibliothèques Sans Frontières)

Στόχος 11

Μαλί: Culture στο Τουμπουκτού 25 (UN Mission in Mali, Flickr)

Στόχος 12-15

ΗΠΑ: Biodiversity Heritage Library (BioDivLibrary & Les 
Veilleux, Flickr)

Σιγκαπούρη: World’s 1st Green Library for kids at the 
National Library Board (Choo Yut Shing, Flickr)

Συστάσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής: 
Atelier Khan Academy, Burundi (Bibliothèques Sans 
Frontières)
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