
Det här är inte en SDG-berättelse som passar för 

Library Map of the World

Ta reda på mer information, data eller belägg innan du skickar in din 

berättelse

Handlar den om 

en specifik 

aktivitet, projekt 

eller program?

Har den 

anordnats av 

eller i samarbete 

med ett 

bibliotek?

Förbättrar den 

användarnas liv 

och/eller det 

omgivande 

samhället?

Kan du tydligt 

förklara VARFÖR

ni gjorde detta?

Kan du tydligt 

förklara VAD ni 

gjorde, samt hur 

och när ni gjorde 

det?

Har ni utvärderat 

vilken EFFEKT det 

hade på 

användarnas liv 

eller det 

omgivande 

samhället?

Förbered dig på 

att skicka in 

din SDG-

berättelse!
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Handlar berättelsen om 

IFLA International Advocacy Programme 

eller bibliotekspolitiskt påverkansarbete?

N

Dela din berättelse med en relevant 

målgrupp i andra kanaler

Kontakta 

DA2I@ifla.org
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'VARFÖR’ handlar om dina 

användare och deras 

behov. Förklara 

situationen och inkludera 

demografiska och 

socioekonomiska 

kännetecken för 

målgruppen.*

'VAD’ handlar om 

aktiviteten, projektet eller 

programmet ni ordnat. 

Beskriv vad ni gjorde, när 

och hur det gjordes och 

vilka som var inblandade. 

Kom ihåg att inkludera 

statistik.*

'EFFEKT’ handlar om förändring 

och resultat rörande människor. 

Inkludera fakta som styrker 

resultatet, data och vittnesmål 

som illustrerar en positiv 

förändring i användarnas liv 

eller det omgivande 

samhället.*

Jag har en 

historia att 

berätta

Så här vet du om du är redo för att skicka in din berättelse till Library Map of the World

En SDG Story, en SDG-berättelse, är en berättelse om en aktivitet, ett projekt eller ett program som anordnats av eller i samarbete med ett 

bibliotek för att nå ut till och gagna bibliotekets användare. Den adresserar ett problem eller en utmaning i det omgivande samhället och bidrar 

till lokal, regional eller nationell utveckling. 

Uppfyller din berättelse kriterierna? Svara Ja eller Nej på frågorna nedan:

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

#WorldLibraryMap #SDGs   #StoriesThatMatter   #Lib4Dev

*Lär dig mer om storytelling i Libraries and the Sustainable Development Goals: a Storytelling Manual sidorna 11 - 12

Flödesschema 
för SDG-
berättelser
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https://www.surveygizmo.com/s3/4053281/SDG-story-submission
mailto:librarymap@ifla.org
https://librarymap.ifla.org/stories
https://www.ifla.org/node/36272

