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Izložba Najbolje zelene knjižnice

U

Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u sklopu projekta Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku od 23.
svibnja do 8. lipnja 2019. postavljena je izložba Najbolje
zelene knjižnice, koja je predstavila svjetske primjere dobre prakse “zelenog knjižničarstva” – šest najboljih projekata knjižnica,
dobitnica međunarodnog priznanja IFLA Green Library Award
2018. među kojima je i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.
Osim Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, predstavljena
je prvonagrađena kineska Gradska knjižnica Foshan, mađarska
Gradska knjižnica Tatabanya, rumunjska Ruralna knjižnica Sirna,
Nacionalna knjižnica i arhivi Irana te kenijska Knjižnica Međunarodnoga sveučilišta Sjedinjenih Američkih Država u Africi. Izložba
je organizirana u suradnji s Radnom grupom za zelene knjižnice
Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD) te s Radnom skupinom
za održivost okoliša i knjižnica IFLA-e. Autorica je izložbe predsjednica Radne grupe za zelene knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva Ana Rubić.
Pozdravne su govore na svečanom otvaranju izložbe održali dr.
sc. Tatijana Petrić, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu, dr. sc. Zoran Klarić, znanstveni savjetnik u
Institutu za turizam, zatim izaslanica ministrice kulture Republike
Hrvatske Ivana Marinković Zenić te akademik Velimir Neidhardt, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koji je
izložbu i otvorio.
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Nagrada je dodijeljena Zelenom festivalu (O)krenimo na zeleno,
održanom od 6. do 8. rujna 2017. za međunarodni skup 40-ak
znanstvenika iz područja kemije, fizike, biologije, nutricionistike,
permakulture, alternativnih izvora energije, borbe protiv plastike
u oceanima, zaštite ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena od katastrofa, zelene arhitekture, ekonomije, prometa,
inovacija, kao i za 20-ak izložbi zaštićenih područja, turističke i
zdravstvene baštine.

Slika 2 – Dr. sc. Petra Hauke, tajnica Posebne radne skupine za
održivost okoliša i knjižnica IFLA-e (lijevo) i dr. sc. Tatijana Petrić, glavna
ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (desno)
*
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A. Rubić* i N. Marasović

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatske Bratske Zajednice 4, 10 000 Zagreb

Slika 1 – Nagrađeni projekti knjižnica predstavljeni su na šest izložbenih
panoa koje su zainteresirani posjetitelji mogli razgledati do 8. 6. 2019.

O nagradi IFLA Green Library Award, o načinima vrednovanja
prijavljenih knjižnica te o nagrađenim knjižnicama 2018. godine
govorila je dr. sc Petra Hauke, tajnica Posebne radne skupine za
održivost okoliša i knjižnica IFLA-e.
Stručno izlaganje o stanju bioraznolikosti globalno i u Hrvatskoj
imao je dr. sc. Aljoša Duplić iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske.
Zeleno djelovanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
nije samo u njezinim programima i aktivnostima, ono se temelji
i na ekološkoj osviještenosti njezinih djelatnika koji to iskazuju
kroz razne oblike umjetničkog djelovanja. Tako su svoju ekopoeziju na svečanom otvaranju pročitali Dobrila Zvonarek, viša stručna savjetnica u Odsjeku Marketing i komunikacije, zatim Ivanka
Zdrilić, knjižničarka u Odsjeku retrospektivne bibliografije, te
Stevo Leskarac, akademski slikar u Odjelu Zaštita i pohrana, koji
je ovom prilikom izložio i zanimljive skulpture nastale recikliranjem plastičnih boca.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu svoje zeleno djelovanje ostvaruje i bogatim fondom građe na temu održivog
razvoja, ekologije, očuvanja prirodnih resursa, zaštite prirodne
i sportske baštine, zdravlja i okoliša, turizma i knjižničarstva te
okoliša i društva, koji uključuje monografije (inozemne i domaće)
od 2015. do 2018. godine, kao i aktualne domaće časopise. Bibliografiju te građe su za potrebe 1. međunarodne konferencije
o zelenim knjižnicama “Let’s Go Green!”, održane u studenome
2018. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, izradile
Ana Rubić, knjižničarka u Odsjeku Normativnog nadzora, i Iva
Plejić Brnčić, knjižničarka u Odsjeku Proces obrade neomeđene
građe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
Podsjećamo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u svibnju 2016. godine pokrenula je projekt Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku, čija je svrha izobrazba korisnika Knjižnice, njihovo
osvješćivanje i senzibiliziranje o temi zaštite okoliša i održiva razvoja, uključivanje u određene programe, popularizacija programa s područja zaštite i očuvanja prirode te predstavljanje rezultata njihovih znanstvenih istraživanja, stručnih radova, nakladništva
i projekata. Od utemeljenja Projekta provedeno je mnoštvo djelatnosti koje su dio planiranoga ekološkog djelovanja Knjižnice.

