KNJIŽNICE ZA PRIHODNOST (LIBRARIES4FUTURE)
To je prva mednarodna izjava knjižničarjev Ljudje v knjižnicah, s katero želimo spodbuditi širšo razpravo o
prilagajanju podnebnim spremembam.
Vabimo vas, da se aktivno vključite v pobudo #Libraries4Future (Knjižnice za prihodnost), tako da podprete
načela, razpravljate o njih v svojih knjižnicah, jih razvijate, dopolnite z novimi vsebinami in sprejmete kot
svoje izjave o poslanstvu knjižnic, regij, mest in držav.
Uradna različica Deklaracije načel je na voljo v nemškem in angleškem jeziku.
Patricia Fasheh, Jens A. Geißler, Ben Kaden, Andrea Kaufmann, Maxi Kindling, Tim Schumann, Janet Wagner (pobudniki
Libraries4Future)

KNJIŽNICE ZA PRIHODNOST (LIBRARIES4FUTURE) – NAČELA
1. Knjižnice so aktivno udeležene pri varovanju podnebja
Podnebne spremembe so najpomembnejši družbeni in politični izziv današnjega časa. Tudi knjižnice
moramo prevzeti del odgovornosti in obveznosti za varovanje podnebja ter se kot pomembni
udeleženci aktivno vključevati v razprave.
2. Vsak lahko in mora ukrepati
Zavzemamo se, da bomo svoje delo in dejavnosti opravljali podnebno ozaveščeni in da bomo
gospodarno uporabljali vse vire. Zaposlene v knjižnicah želimo motivirati, da nam sledijo. Pozivamo
nadrejene in spodbujamo vse, ki sodelujejo pri knjižničnih dejavnostih, usposabljanju in
raziskovanju, da v vsakodnevne naloge vključijo zavedanje o odgovorni ekološki trajnosti.
3. Knjižnice širijo znanje
Knjižnice so prostor izobraževanja in širjenja informacij. S kampanjo želimo doseči, da bodo znanje
in informacije o podnebnih spremembah in njihovih posledicah vsem dobro znane. V primeru
zanikanja podnebnih sprememb je naša naloga, da se aktivno vključimo in predstavimo dejstva,
ponudimo različne oblike izobraževanj in omogočimo prostor za javno razpravo.
4. Knjižnice krepijo socialno kohezijo
Varovanje podnebja in zagotavljanje ekološke trajnosti bosta uspela le, če pri uresničevanju ciljev
Agende 2030 za trajnostni razvoj ne bomo izpustili nikogar. Zato želimo sodelovati in prispevati k
pozitivnim spremembam, da bodo knjižnice vedno bolj postajale prostor za spodbujanje
demokratičnega dialoga in širše družbene razprave ter tako krepile socialno kohezijo. S tem bodo
omogočale boljšo prihodnost za vse prebivalce našega planeta. Želimo, da sta enakost in
nediskriminacija vodilni načeli družbene interakcije v knjižnicah.
5. Politiki morajo ukrepati
Skupaj z udeleženci svetovnega gibanja Fridays for Future (Petki za prihodnost) pozivamo politike po
vsem svetu, da se zavežejo k izvajanju ustreznih ukrepov za reševanje podnebne krize.
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