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VERDENSMÅLSCERTIFICERING 
AF BIBLIOTEKER 
 
 

 

De danske biblioteker har et stort potentiale for at øge og udbrede den folkelige involvering i 
verdensmålene. Derfor skal bibliotekernes rolle som drivkraft for borgerinddragelse og bæredygtig 
udvikling styrkes, så det lokale bibliotek kan understøtte borgernes engagement og skabe lokale 
fællesskaber omkring bæredygtighed, verdensmål og grøn omstilling. 
 
Det er baggrunden for, at Danmarks Biblioteksforening, Chora 2030 og en række pilotbiblioteker er gået i 
gang med at udvikle en verdensmålscertificering af biblioteker. Certificeringen skal være en fælles ramme 
for bibliotekernes verdensmålsarbejde og omhandle både det organisatoriske, driftsmæssige og 
borgervendte arbejde.  
 
Udviklingen af verdensmålscertificeringen sker i form af et pilotprojekt, hvor der i forhold til det 
borgervendte arbejde især er fokus på borgerinddragelse og etablering af lokale fællesskaber omkring 
bæredygtighed. 20 biblioteker deltager i pilotprojektet og er med til at udvikle og afprøve 
certificeringsmodellen. Derefter lanceres certificeringen nationalt, så alle landets biblioteker får mulighed 
for at deltage og anvende modellen til at styrke verdensmålsarbejdet. 
 

Certificeringens indhold 

Første skridt i certificeringen er at skabe forankring af arbejdet i organisationen. Det sker gennem 
medarbejderinvolvering både i forhold til kortlægning af eksisterende aktiviteter, der passer ind i 
verdensmålscertificeringen, og udvikling af idéer til nye aktiviteter.  
 
Det danner grundlag for en samlet handleplan for bibliotekets verdensmålsaktiviteter og 
bæredygtighedstiltag, som er et af kravene for at opnå certificering. I handleplanen skal bibliotekerne 
forholde sig til tre dimensioner af bibliotekets virke: 
 

• Biblioteket som formidler: Formidle viden, oplysning og debat  

• Biblioteket som facilitator: Inddrage borgere og lokalsamfund i lokale handlefællesskaber 

• Biblioteket som aktør: Skabe bæredygtige løsninger i eget hus 
 

Verdensmålscertificeringen er et redskab til at arbejde struktureret og helhedsorienteret med 
bæredygtighed på bibliotekerne – både indadtil og udadtil. Det skal samtidig skubbe på for en 
videreudvikling af bibliotekets rolle, så biblioteket ikke begrænser sig til alene at formidle viden om 
bæredygtighed men også hjælper borgere med at handle, involvere sig og selv sætte initiativer i værk. 

 

Organisering  

Pilotprojektet er lanceret af Danmarks Biblioteksforening med finansiering fra Spar Nord Fonden og Tryg 
Fonden. Projektet gennemføres i samarbejde med Chora 2030, som er en almennyttig organisation, der 
arbejder med at omsætte verdensmålene til handling. Chora 2030 har udviklet verdensmålscertificeringen 
2030 SKOLER, som biblioteksmodellen er en videreudvikling af. 
 
Kontakt: Kristine Fjord Tolborg, direktør Chora 2030: kristine@chora2030.dk, tlf. 3011 4703 

Projekthjemmeside: www.db2030.dk/certificering 
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