
Mieli bibliotekininkai,

geopolitiniai iššūkiai, šiurpūs įvykiai Europoje griauna gyvenimo pusiausvyrą, bet mes 
nepasiduodame – vieni kitus palaikome geromis naujienomis, o jų tikrai yra. Viena tokių – tęsiame 
bibliotekoms ir visai Lietuvai skirtą konkursą „Atsakingas skaitytojais“ ir šiemet, 2022-aisiais. 
Ir tai bus jau aštuntieji šio sėkmingo projekto metai. 

Tenka pripažinti, kad per visus tuos metus projektas „Atsakingas skaitytojas“ ne tik neprarado 
aktualumo – jo svarba tik augo. Elektronikos daugėjo, vystėsi su ja susijusios technologijos, o 
per pandemiją, dirbdami ir bendraudami per nuotolį, be skaitmeninių prietaisų būtume pasijutę 
tarsi be rankų. Europos Sąjungos, o ir viso pasaulio dėmesys elektronikos ir baterijų atliekų 
problematikai irgi tik didėjo. 

Mieli bičiuliai, tik įsivaizduokite: skaičiuojama, kad iki 2030 metų pasaulyje susidarys 75 
milijonai tonų elektroninių atliekų – beveik dvigubai daugiau nei 2014 metais. O štai surenkama 
ir perdirbama vos 17,4 proc. elektronikos srauto. Lietuvoje pažanga šioje srityje irgi nėra labai 
sparti. Tad kviestume Jus visus nelikti abejingiems – dalyvauti prasmingame projekte „Atsakingas 
skaitytojas“!

Štai keletas dalykų, kurie gali būti Jums svarbūs bei įdomūs:

Projektas bus vykdomas dviem etapais. I etapas vyks balandžio–liepos mėn., II etapas –  
rugpjūčio–gruodžio mėn. Konkurse dalyvaujančios bibliotekos kviečiamos kartu su 
skaitytojais dalyvauti elektronikos ir baterijų atliekų rinkimo akcijoje. 
Dalyvaudami konkurse raginsite gyventojus nešti baterijas, smulkius elektronikos prietaisus 
į biblioteką.
Tuos, kurie norės saugiai atsisveikinti su nebereikalinga stambia įranga, kviesite 
registruotis, kad tokios atliekos nemokamai būtų išvežamos iš namų. 
Jūsų rezultatas konkurse bus bendras Jūsų surinktų ir Jūsų iniciatyva registruotų atliekų 
kiekis.
Atsižvelgiant į poreikį, EPA operatyviai pasirūpins saugiu elektronikos atliekų išvežimu.
Keturios aktyviausios bibliotekos (2 – pirmame etape ir 2 – antrame) galės skaitytojus 
pradžiuginti 500 Eur vertės mėgstamiausių knygų krepšeliu, kurį dovanos EPA. 
12 aktyviausių bibliotekų bus įteikti specialūs prizai – nuo 50 Eur iki 300 Eur vertės 
dovanų čekiai (6 prizai – už pirmojo etapo, tiek pat – už antrojo etapo rezultatus; į šiuos 
prizus nepretenduos knygų krepšeliais apdovanotos įstaigos). 
Kiekvieno etapo pabaigoje viena daugiausiai atliekų surinkusi biblioteka bus apdovanota 
susitikimu su knygų autoriumi. Su skaitytojais susitiks Juozas Gaižauskas ir Nijolė 
Narmontaitė.
Projekte dalyvauti ketinančios bibliotekos kviečiamos 2022 m. balandžio 1–30 d. apie savo 
sprendimą informuoti projekto organizatorius el. paštu socprojektai@epa.lt. Konkurso 
taisykles ir registracijos formą rasite priede arba internetinėje svetainėje www.epa.lt.

Nuoširdžiai kviečiu dalyvauti pasauliui, Lietuvai ir Jūsų bendruomenei aktualiame projekte!
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