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SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜTÜPHANE

Kütüphanecilik Mesleğindeki Uluslararası Dernekler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçlarını (SKA) Geliștirmek için Ne Tür Faaliyetler 
Yürütüyorlar?

Amaç

Poster çalıșmasının amacı, kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası 
meslek örgütlerinin SKA'lar ile ilișkili yürüttükleri faaliyet tabanlı çalıșmaları üzerinden              
Türkiye'deki farkındalığı artırmaktır. Poster çalıșması ile Türkiye’de bu kapsamda yürütülen ve 
yürütülmesi hedeflenen çalıșmalara da yer verilmiștir.

Kütüphanecilik Meslek Örgütlerinin SKA Faaliyetleri
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SKA, Birleșmiș Milletler (BM) ve üye ülkeleri tarafından benimsenmiș, açlıkla mücadele, 

sağlık, eğitim, eșitsizlik, iklim değișikliği, kara ve su iklimi, ekonomik kalkınma konularıyla 

ilgili sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ortaklık çalıșmasıdır. BM 2030 Gündemi   

çerçevesinde ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınmayı kapsayan 17 adet amaç geliștirilmiș-

tir. Bu amaçları gerçekleștirmek için farklı çalıșma alanlarında faaliyet gösteren kurumların 

ișbirliği içinde çalıșma gerekliliği, konuların zorluğu ve büyüklüğü değerlendirildiğinde bir  

zorunluluk halini almaktadır.

Poster çalıșması ile kütüphanelerin SKA’lar çerçevesinde yürütebilecekleri çalıșmalara dikkat 

çekmek ve farkındalık olușturmak hedeflenmiștir. Özellikle de doğru ve güvenilir bilgiyi        

insanlara ulaștırmada önemli bir yere sahip olan kütüphaneler, bu amaçlara ulașma yolunda 

kilit rol oynayan kurumların bașında gelmektedir.  Kütüphanelerin bu alandaki çalıșmaları   

arttıkça, çatısı altında faaliyet gösterdikleri ana organizasyonlar da SKA'ları giderek daha 

fazla    gündemlerine alacaklardır.

Mesleki dernekler, ișbirliği geliștirmek ve aynı amaç doğrultusunda hareket etmek için 

önemli bir araçtırlar. Bu kapsamda kütüphanecilik mesleğinde birçok dernek, SKA’lar          

konusunda kütüphanelere düșen rol ve sorumlulukları belirlemiș ve hareket eylem planları 

geliștirmiștir. Kütüphanelerin en temel görevleri arasında kullanıcıların bilgiyi etkin bir șekilde 

kullanma kapasitelerini geliștirmelerine yardımcı olmak, gelecek nesiller için sürekli erișim 

sağlamak ve bilgiyi korumak yer almaktadır. Aynı zamanda kütüphaneler, çeșitli kullanıcı 

grupları ile sürekli iletișim halinde kalarak toplumda farkındalık ve bilinç olușturmayı           

bașarabilirler. Kütüphaneler, amaçların geliștirilmesinde yalnızca hizmet verilen grupla ișbirli-

ği yapmazlar. Bunun ötesinde, politika geliștiricilerle, insani yardım kurulușları ve diğer   

mesleki derneklerle de ișbirliği yaparak SKA’larla bağlantılı ortak amaçlar için uluslararası bir 

sinerji yaratılmasına  katkı sunmaktadırlar.

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurulușları Federasyonu (IFLA) 

• Kütüphaneler ve BM 2030 Gündemi’nin Uygulanması 
(Libraries and Implementation of UN 2030 Agenda), 2015
• Uluslararası kurulușlarla iș birlikleri -> BM, UNESCO, WIPO 
• Dünya Kütüphane Haritası (Library Map of the World) 
• Hareket geç! (Take Action!) web sayfası 
• Çevre, Sürdürülebilirlik ve Kütüphaneler Çalıșma Grubu (ENSULIB) 
• IFLA Yeșil Kütüphane Ödülü - IFLA Green Library Award 

Amerikan Kütüphane Derneği (ALA)

• Sürdürülebilirlik Yuvarlak Masası ve “SustainRT” platformu
• Birleșmiș Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerine ALA Görev Gücü 
(ALA Task Force on United Nations 2030 Sustainable Development Goals) 

The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA)
• EBLIDA SDG Avrupa Evi (EBLIDA SDG European House)

Avrupa Sağlık Bilimleri ve Kütüphaneleri Derneği (EAHIL)

• EAHIL Workshop, 12-16 Haziran 2023, Norveç 
Çalıștay teması -> Sustainable development goals/ Sustainability issues 

Üniversite ve Araștırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) 
• Sürdürülebilir Kütüphaneler Çalıșma Grubu, 2022

Sürdürülebilir bir dünya için SKA’lara ulașmak, tüm toplumları etkileyen 
güncel gelișmelerden biridir. Kütüphaneler, SKA’lara ulașma sürecinde 
çok önemli paydaș olduğunu düșünmekteyiz. Kütüphanecilerin doğru 
bilgiyi en uygun șekilde aktararak toplumda farkındalık yaratacağını ve 
mesleki derneklerin bir araya getirici gücü ile SKA’lara ulașma sürecinde 
ilham kaynağı olacaktır.
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