
 

MANIFEST PRO ZELENÉ KNIHOVNY 

Dopad klimatické a ekologické krize se již projevuje globálně i lokálně. Týká se nás všech, ale 

znevýhodněné skupiny obyvatel, které jsou za krizi nejméně zodpovědné, budou pravděpodobně 

postižené nejvíce.   

Jako knihovny zaujímáme místo v srdci komunit, kterým sloužíme. Prostřednictvím tohoto manifestu 

chceme společně usilovat o sdílenou vizi: jít příkladem svými vlastními aktivitami v oblasti ochrany 

životního prostředí a využít naší síly a dosahu k informování a inspiraci lidí k pozitivním krokům a 

budování odolnosti v rozmanitých komunitách, kterým sloužíme. 

Uvědomujeme si rozdílnost knihoven napříč naším sektorem, proto je tato iniciativa určena všem 

knihovnám, aby jim pomohla provést reálné změny s prostředky, které mají k dispozici. Podpisem 

tohoto manifestu souhlasíme s následujícími body: 

 

1  Udržitelnost životního prostředí jako klíč při rozhodování 

Zavazujeme se, že budeme pracovat na tom, aby se ekologické myšlení a hodnoty staly 

ústředním bodem naší činnosti. Budeme spolupracovat s osobami s rozhodovací pravomocí v 

našich organizacích a prosazovat ambiciózní, důvěryhodné a veřejně sdělované závazky a 

opatření týkající se životního prostředí, které budou v relevantních případech v souladu 

s místními plány a cíli v oblasti životního prostředí a změny klimatu. Kde to bude možné, 

budeme spolupracovat s ostatními aktéry a využijeme postupy, které se osvědčily, a sami 

budeme sdílet postupy z naší praxe. 

2  Inovace a evoluce 

Budeme se snažit rozvíjet environmentální praxi napříč hlavními funkcemi a činnostmi 

knihovny a testovat a zkoumat nové a inovativní přístupy a řešení pro pozitivní změny v 

oblasti životního prostředí. 

3  Spolupráce s našimi komunitami 

Budeme se učit od místních ekologických iniciativ, podporovat je a spolupracovat s nimi i 

dalšími subjekty, abychom našim místním komunitám umožnili podnikat pozitivní kroky 

týkající se životního prostředí. Poskytneme bezpečné a otevřené prostředí pro učení, sdílení 

nápadů a diskusi o klimatické a ekologické krizi a o tom, jak svou činností můžeme přispět 

k zajištění lepší budoucnosti. Přitom budeme využívat kreativní a inovativní přístupy k 

navázání kontaktu s nejrůznějšími a nedostatečně zastoupenými skupinami. 
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4  Využít našeho vlivu 

Využijeme našeho jedinečného dosahu a důvěryhodného postavení a budeme sdílet ověřené 

informace a pomáhat tyto informace lidem nacházet. Tím se zapojíme do boje proti 

dezinformacím o klimatu a přispějeme ke zlepšení klimatické a environmentální gramotnosti 

a k rozvoji kritického myšlení u všech věkových skupin. Poskytováním aktuálních a přesných 

informací pomůžeme lidem orientovat se v často složitém jazyce a pojmech týkajících se 

problematiky klimatu a životního prostředí a činit informovanější rozhodnutí v oblasti 

životního prostředí. 

5  Spolupráce s partnery 

Budeme navazovat partnerství s dalšími podobně zaměřenými organizacemi v soukromém, 

veřejném a dobrovolnickém sektoru a tím posílíme pozitivní dopad ekologických programů a 

iniciativ. Své prostory a sítě využijeme ke svolávání skupin, které budou diskutovat o 

smysluplných krocích ve prospěch planety a lidí a tyto kroky podnikat.  

6  Rozvoj a sdílení našich znalostí 

Jako jednotlivci, týmy i organizace budeme neustále rozšiřovat své znalosti o životním 

prostředí. Budeme upřednostňovat školení a profesní rozvoj, který pracovníkům knihoven 

umožní, aby při své činnosti přijímali pozitivní opatření a rozvíjeli udržitelné postupy v oblasti 

ochrany životního prostředí. Budeme podporovat kolektivní, celoodvětvové akce zaměřené 

na životní prostředí, včetně propagace role knihoven při podpoře pozitivních změn. 

7  Podpora mladých lidí  

Budeme podporovat děti a mladé lidi, aby se stali vůdčími osobnostmi při oprávněném 

prosazování změn v oblasti životního prostředí a aby podnikali kroky doma, ve škole, v 

komunitách a na pracovišti. Budeme pomáhat dětem a mladým lidem v rozvíjení diskuse o 

životním prostředí a zajišťovat, aby jejich hlas byl slyšet. 

Tento manifest lze použít: 

 jako soubor zásad, které budou podkladem pro všechny místní strategie, plány a programy; 

 jako nástroj pro určování oblastí, ve kterých je třeba jednat a které je třeba zlepšit; 

 k uskutečnění rozhovorů s místními komunitami, pracovníky knihoven a klíčovými partnery, 

včetně stanovení dalších podrobností v souladu s místními potřebami; 

 k propagaci hodnot a úsilí knihovny; 

 při prosazování zájmů knihoven; 

 k nalezení podobně smýšlejících partnerů a spolupracovníků; 

 jako podklad pro plánování rozvoje zaměstnanců. 

Chcete-li podepsat Manifest zelených knihoven, navštivte stránku 

www.cilip.org.uk/GreenLibrariesManifesto 

 


