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Wereldwijd wordt gewerkt aan een duurzame samenleving.
Alle lidstaten van de VN hebben zich gecommitteerd aan de
‘sustainable development goals’ (sdg’s) zoals vastgelegd in
VN Agenda 2030. De Nederlandse bibliotheken leveren vanuit hun eigen missie een grote bijdrage aan de realisatie van
verschillende sdg’s.
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Openbare bibliotheken zijn voor iedereen toegankelijk en bereikbaar en dragen bij aan de persoon-
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lijke ontwikkeling en het vergroten van de maatschappelijke kansen van de burgers. Zij werken vanuit
de publieke waarden (onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit) en richten zich daarbij op vijf kernfuncties:
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 2. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
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 3. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
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 4. organiseren van ontmoeting en debat; en
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 1. ter beschikking stellen van kennis en informatie;

 5. laten kennis maken met kunst en cultuur.
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Universiteitsbibliotheken dragen bij aan een duurzame samenleving door kennis te delen en spelen
een belangrijke rol in de vooruitgang van de wetenschap d.m.v.:
 1. het openbaar toegankelijk maken van alle onderzoeksresultaten;
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 2. 
het toegankelijk maken van data die ten grondslag liggen aan wetenschappelijke onderzoek
waardoor er nieuwe impulsen aan onderzoek kunnen worden toegevoegd;
 3. het faciliteren van open wetenschap; en
 4. het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van onderzoek.
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Hogeschoolbibliotheken ondersteunen het onderwijs en onderzoek aan hogescholen bij gebruik,
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beheer en toegang tot informatie en kennis. Zij richten zich de komende jaren gezamenlijk op:

KLIMA van digitale informatie;
 1. het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit
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 2. het positioneren van de hogeschoolbibliotheek
inNonderwijs
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DERINGen onderzoek;
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 3. het stimuleren van (inter)nationale samenwerking; enEN
 4. het ondersteunen van publiceren in open access en gebruik digitale leermiddelen.

BESCH
ER
De Koninklijke Bibliotheek (KB) werkt samen met partners in het domein van de openbare biblioZEEËN MING VAN
theken, het erfgoed en de wetenschap. Als nationale bibliotheek maakt de KB de bibliotheekcol- EN
OCEAN
lectie-Nederland zichtbaar, bruikbaar en houdbaar. De vrije toegang tot dit gezamenlijke bezit van
EN
publiek gefinancierde bibliotheken zorgt ervoor dat mensen op nieuwe ideeën worden gebracht en
op elkaars inzichten kunnen voortbouwen.
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Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve
en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en
bevorder leven lang leren voor iedereen.

Bibliotheken stimuleren op verschillende niveaus nieuwsgierigheid, leren en onderzoeken. Zij dragen
bij aan innovatie door:
 Deelname aan het Nationaal Plan Open Science (een open wetenschappelijk proces; robuuste
infrastructuur voor onderzoeksdata).

Bibliotheken vormen dé plek in de samenleving waar leven lang leren voor iedereen mogelijk is. Zij zijn
overal aanwezig en leveren een bijdrage aan dit doel door:
 L aagdrempelige activiteiten en begeleiding op het gebied van leesbevordering, digitale vaardigheden en bestrijding van laaggeletterdheid via programma’s als Boekstart, de Bibliotheek

 Het ondersteunen en toegankelijk maken voor iedereen van onderzoeksresultaten (open

access).
 Het werken aan een digitale infrastructuur die het gezamenlijke bezit van publiek gefinancierde bibliotheken toegankelijk maakt voor iedereen.
 Het organiseren van kennismaking met innovatie via bijvoorbeeld makerspaces.

op school, en de Bibliotheek en basisvaardigheden, waarbij wordt aangesloten op nationale
programma’s zoals Tel mee met Taal.
 Een breed en gevarieerd informatieaanbod, zowel fysiek als digitaal.
 Het ondersteunen van ‘open wetenschap’, ‘wetenschap voor iedereen’ (open access) en het
aansluiten bij ‘open educatie’.

Dring ongelijkheid in en
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Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief,
veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Bibliotheken bevorderen zorg en aandacht voor de lokale omgeving. Zij dragen bij aan dit doel door:
H
 et stimuleren van ontmoeting en debat in dorpen en steden.
D
 ocumentatie over erfgoed en de directe leefomgeving.
D
 uurzame opslag van en toegang tot het nationale gedrukte erfgoed (Netwerk Digitaal Erfgoed, Metamorfoze, depotfunctie).

De bibliotheken dragen vanuit hun functie bij aan de persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van
de maatschappelijke kansen van de burger en werken daardoor aan een inclusievere samenleving. Zij
leveren een bijdrage aan dit doel door:
 Laagdrempelige activiteiten en faciliteiten gericht op een brede informatievoorziening, lees-

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op
duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en
creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke open instellingen.

bevordering, mediawijsheid, e-overheid, basisvaardigheden en bestrijding laaggeletterdheid.
 Een geïntegreerde bibliotheekvoorziening voor personen met een handicap (Aangepast Lezen).

De bibliotheken werken vanuit de publieke waarden: toegankelijkheid, onafhankelijkheid, betrouw-

 Cursussen en begeleiding gericht op werk, gezondheid en zelfredzaamheid.

baarheid, pluriformiteit en authenticiteit. Zij bevorderen actieve deelname aan het maatschappelijk

 Het opereren als hub in (inter)nationale samenwerking: verdelen en concentreren van experti-

leven en leveren een bijdrage aan een vreedzame en inclusieve samenleving, door:

ses en daar vandaan verbindingen leggen naar internationale netwerken. Universitair onderwijs
en onderzoek hebben een wereldwijde scope en kunnen er zo aan bijdragen ongelijkheid tus-

V
 rije en onbeperkte toegang tot kennis, wetenschap, cultuur en informatie voor iedereen.

sen landen te verkleinen.

 Het stimuleren van ontmoeting en debat, zowel lokaal als internationaal.

