
Ово није SDG прича

за Светску мапу библиотека

Припремите више информација, података или доказа пре него што 

пошаљете причу

Да ли је ваша прича 

о одређеној 

активности, пројекту 

или програму?

Да ли је библиотека 

осмислила ову 

активност, односно 

неко други у 

сарадњи са 

библиотеком?

Да ли активност

побољшава живот 

корисника 

библиотеке или 

становника 

заједнице?

Можете ли јасно 

образложити 

ЗАШТО сте 

спровели 

активност?

Имате ли податке о 

томе ШТА сте 

урадили, како и 

када?

Да ли сте

анализирали 

УТИЦАЈ на животе 

корисника и 

заједнице?

Спремите се да 

пошаљете SDG 

причу!
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Да ли је прича о ИФЛА Међународном 

програму за заговања или о заговарању?
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Поделите своју причу са релевантном 

публиком путем других медија

Контактирајте 

DA2I@ifla.org
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‘ЗАШТО’ се односи на 

вашу заједницу, циљну 

групу и њихове 

потребе. Објасните 

ситуацију и укључите 

демографске и социо-

економске 

карактеристике.**

‘ШТА’ се односи на 

активност библиотеке, 

пројекат или програм. 

Опишите шта сте 

урадили, када и како. 

Не заборавите да 

укључите статистичке 

податке.**

‘УТИЦАЈ’ се односи на 

промену и исходе за 

учеснике. Подразумева 

доказане резултате, 

податке и изјаве које 

илуструју позитивну 

промену у заједници и 

животима људи.**

Желим да 

испричам причу

Како да знате да ли је ваша прича спремна за Светску мапу библиотека?

SDG прича говори о активности, пројекту или програму који је спровела библиотека, или други субјект у сарадњи са библиотеком, 

за добробит корисника библиотеке и заједнице. Прича указује на проблем или изазов и доприноси локалним, регионалним или 

националним развојним циљевима.

Да ли се ваша прича уклапа у наведене критеријуме? Одговорите Да или Не на следећа питања:

librarymap@ifla.org | librarymap.ifla.org/stories

#WorldLibraryMap   #SDGs   #StoriesThatMatter   #Lib4Dev

**Сазнајте више о причању прича (енгл. storytelling) овде: Библиотеке и циљеви одрживог развоја: приручник за приче (стране 11 – 12)

Дијаграм
за SDG
причу
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*SDG = Sustainable Development Goals (Циљеви одрживог развоја)

https://www.surveygizmo.com/s3/4053281/SDG-story-submission
mailto:librarymap@ifla.org
https://librarymap.ifla.org/stories
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdg-storytelling-manual-sr.pdf

