
Razpis za prijave IFLA Green Library Award 

 

IFLA Green Library Award (Nagrada za zelene knjižnice), ki jo sponzorira De Gruyter Publishing, je 

podeljena knjižnicam in projektom, ki so najbolj učinkovito usmerjene k okoljski trajnosti. 

Cilji IFLA Nagrade za zeleno knjižnico so: 

 Podeliti nagrado zeleni knjižnici/projektom zelenih knjižnic, ki najbolj sledijo ciljem okoljske 

trajnosti. 

 Ozaveščanje o družbeni odgovornosti knjižnic ter njihovi vodilni vlogi v okoljevarstvenem 

izobraževanju. 

 Podpora svetovnemu gibanju zelenih knjižnic, katerega skrb so: 

– okoljsko trajnostne zgradbe, 

– trajnostne storitve, aktivnosti, programi, viri informacij, zbirke in projekti, 

– varčna uporaba virov ter energije. 

 Promocija razvoja iniciativ zelenih knjižnic na lokalni, regionalni ter svetovni ravni. 

 Spodbujanje vseh vrst knjižnic naj mednarodni javnosti aktivno predstavljajo svoje zelene 

aktivnosti. 

Sledeč Ključni iniciativi IFLA 4.1: Promocija knjižnic znotraj načrta Združenih Narodov za trajnostni 

razvoj 2030 bo nagrada prispevala k razvoju stroke z osvetlitvijo vloge knjižnic ter knjižničarjev pri 

razvoju trajnostnih standardov ter promociji specializiranih znanj v strokovni praksi. 

Nagrada je razdeljena na dve kategoriji: 

 prva kategorija: Najboljša zelena knjižnica 

 druga kategorija: Najboljši projekt zelene knjižnice 

Posebno priznanje bo šlo projektu, ki bo z minimalnimi sredstvi dosegel čimvečji učinek. 

Navodila za prijave 

Za IFLA nagrado zelene knjižnice se lahko potegujejo vse zelene knjižnice ter vsi izstopajoči projekti 

zelenih knjižnic. Knjižnice z majhnim proračunom (budžetom), toda velikim vplivom, so še posebej 

vabljene, da se pridružijo tekmovanju. 

 

Zelena knjižnica ali projekt zelene knjižnice se lahko predstavi na različne načine (npr. esej, video, 

poster, članek, slikovna predstavitev), z naslednjimi omejitvami: 

 prijave morajo biti napisane v enem od sedmih jezikov IFLA, 

 prijave v jezikih, ki niso v angleščini, mora spremljati angleški prevod (nujno), 

 filmski ter video material v jezikih, ki niso angleščina, mora imeti angleške podnapise, 

 prijave morajo biti velike največ 10 MB, razen če je video objavljen na YouTube. 

 

 

https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/25/1/ifla-strategy-2019-2024-en.pdf
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/25/1/ifla-strategy-2019-2024-en.pdf


Kvaliteta in primernost prijav bosta ocenjeni s strani mednarodne revizijske komisije ENSULIB na 

osnovi: 

 primernosti ciljem ter obsegu ENSULIB, 

 prispevku knjižnic ciljem UN za trajnostni razvoj (SDGs), 

 splošni kvaliteti predstavitve, javni podobi prek spletne strani itd., 

 primernosti ciljem ter vrednotam IFLA (ključna iniciativa 4.1). 

 

Prijavnico v angleščini lahko prenesete tukaj.  

 

Če želite izvedeti več o IFLA nagradi za zelene knjižnice, sledite tej povezavi. 

 

Prijave do 28. februarja 2022 sprejema: 

Dr. Petra Hauke, Tajništvo ENSULIB, email: petra.hauke@hu-berlin.de 

 

Zmagovalci bodo obveščeni maja 2022.  

 

Vsi finalisti bodo predstavljeni na 87. Svetovnem kongresu IFLA 2022. 

https://www.ifla.org/wp-content/uploads/IFLA-GreenLibrAward2022ApplicationForm-20220104-2.docx
https://www.ifla.org/g/environment-sustainability-and-libraries/ifla-green-library-award/
mailto:petra.hauke@hu-berlin.de

