
Mieli bibliotekininkai,

išgyvename ypač sudėtingą laikotarpį – visai netoli mūsų griūva pastatai, žmonės išgyvena 
nesaugumą, būtiniausių, gyvybiškai svarbių dalykų trūkumą, vyksta kova už laisvę ir žmonių 
gyvybes. Vis dėlto net ir baisiausių patirčių fone matome žmonių pastangas gelbėti kitus, padėti 
stokojantiems, atkurti buvusią tvarką, pasirūpinti aplinka, neprarasti vilties dėl ateities. Tad 
ir mes neturime prarasti gerosios energijos – saugoti gamtą, tausoti išteklius, efektyviai 
tvarkyti atliekas.  

Viena iš galimybių Jūsų bibliotekai, skaitytojams ir visai Jūsų bendruomenei – bibliotekoms ir 
visai Lietuvai skirtas konkursas „Atsakingas skaitytojais“. Šiemet, 2023-aisiais – jau devintieji 
šio prasmingo projekto metai. Kadangi naujos technologijos duoda įvairiapusės naudos, tai ir 
elektronikos srautai auga, o juos lydi augantys elektronikos atliekų kiekiai. Neatsitiktinai 
Europos Komisija, o ir viso pasaulio aplinkosaugos organizacijos bei atsakingas verslas vis 
rimčiau žvelgia į elektronikos ir baterijų atliekų problematiką. Rūpinamasi diegti patogius šių 
atliekų surinkimo tinklus, efektyvias perdirbimo technologijas. Tad labai svarbu, kad ir 
gyventojai teisingai šalintų minėtas atliekas, perduotų jas įgaliotiems tvarkytojams.

Visa tai, kas paminėta, įgalina Jums skirtas projektas „Atsakingas skaitytojas“! Beje, šiemet jame 
bus ir tęstinių, ir papildomų dalykų:

Projektas ir konkursas bibliotekoms bus vykdomas dviem etapais. I etapas – balandžio–liepos 
mėn., II etapas –  rugpjūčio–gruodžio mėn. Bibliotekos kviečiamos kartu su skaitytojais 
dalyvauti elektronikos ir baterijų atliekų rinkimo akcijoje.
Dalyvaudami konkurse raginsite gyventojus į biblioteką nešti baterijas, smulkius 
elektronikos prietaisus.
Kviesite registruotis, kad stambiagabaritės elektronikos atliekos būtų nemokamai 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.
4 visų rūšių elektronikos atliekų surinkusios bibliotekos (2 – pirmame etape ir 2 – antrame) 
galės skaitytojus pradžiuginti 500 Eur vertės mėgstamiausių knygų krepšeliu.
8 aktyviausioms bibliotekoms bus įteikti specialūs prizai – nuo 50 Eur iki 300 Eur vertės 
dovanų čekiai (4 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 žinomu Lietuvos kūrėju. Šiemet su skaitytojais susitiks „Kakės Makės“ kūrėja  
Lina Žutautė ir aktorė Larisa Kalpokaitė.
2 bibliotekos, surinkusios daugiausia smulkiosios elektronikos atliekų, bus apdovanotos 
kavos aparatais (po vieną bibliotekai – už konkurso I ir II etapo rezultatus).
Bibliotekos kviečiamos 2023 m. balandžio 3–30 d. apie savo sprendimą dalyvauti projekte 
informuoti organizatorius el. paštu socprojektai@epa.lt. arba tel. +370 678 58584. 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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