Como saber se está preparado para submeter uma história para o Mapa Mundial de Bibliotecas
Uma História sobre os ODS é uma narrativa sobre uma atividade, projeto ou programa desenvolvido por uma biblioteca ou em parceria com uma
biblioteca, para benefício dos seus utlizadores ou das suas comunidades. Aborda um problema ou desafio, e visa satisfazer as necessidades de
desenvolvimento local, regional ou nacional.

A sua história cumpre estes critérios? Responda Sim ou Não às perguntas que se seguem:

S

Melhora a vida
dos utilizadores
da biblioteca e/ou
da comunidade?
N

N

S

Foi realizado por
uma biblioteca ou
em parceria com
uma biblioteca?

N

Esta não é uma história sobre os ODS adequada para o Mapa
Mundial de Bibliotecas.
É sobre o Programa Internacional de
Promoção e Defesa da Profissão (IAP) da
IFLA ou em defesa das bibliotecas?

S

S

‘IMPACTO’
Diz respeito a mudanças e
resultados nas pessoas.
Inclua resultados e dados
concretos e testemunhos
que comprovem uma
mudança positiva na
comunidade e na vida das
pessoas.*

Pode explicar com
clareza POR QUE
fez isto?

Pode detalhar
O QUE fez, como e
quando?

Avaliou o
IMPACTO na vida
dos utilizadores e
na comunidade?

N

É uma atividade,
projeto ou
programa
específico?

‘O QUÊ’
Diz respeito à atividade
da biblioteca, projeto ou
programa. Descreva o
que fez, quando e como
foi feito e quem
participou. Não se
esqueça de incluir
estatísticas.*

S

N

Tenho uma
história para
contar

‘POR QUE’
Diz respeito à sua
comunidade ou segmento
de público e as suas
necessidades. Explique a
situação e inclua dados
demográficos e
características
socioeconómicas.*

S

S

Prepare-se para
submeter a sua
história sobre
os ODS!

N

Fluxograma
para contar
uma história
sobre os ODS

Reúna mais informação, dados ou evidências antes de submeter a
sua história

Contacte:
DA2I@ifla.org

N

Compartilhe a sua história com uma
audiência relevante através de outros
meios.
*Descubra mais sobre como contar uma história em Libraries and the Sustainable Development Goals: a Storytelling Manual páginas 11 - 12
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