„ATSAKINGAS SKAITYTOJAS”
„Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“ bibliotekose
Gamta neatleidžia klaidų. Gamta nemėgsta dirbtinumo. Kol žmogus gyvena
gamtoje, prie jos prisitaikydamas ir nesiimdamas esminių aplinkos pertvarkymų, tol jis
gali ramiai džiaugtis gamtos teikiamomis gėrybėmis.
Tačiau
už
kiekvieną
neapgalvotą žingsnį gamta
žmogui negailestingai keršija,
paversdama
žemę
negyva
dykuma, atimdama vandenį ar
derlių. Sparčiai besiplečianti
Sacharos dykuma ir džiūstantį
Aralo jūra yra akivaizdžiausi
neatsakingos žmogaus veiklos
pavyzdžiai.

„Gamta niekados mūsų neapgaudinėja, tik mes patys nuolatos
apsigauname. Ž. Ž. Ruso”

Nebūkime abejingi tam, kas mus supa, kur ir kaip gyvename. EPA
asociacija jau antrus metus rengia akciją „ATSAKINGAS SKAITYTOJAS“ ir
kviečia visas Lietuvos bibliotekas vienytis bendram tikslui – tapti atsakingu
vartotoju ir visiems kartu džiaugtis švaresne aplinka! Nes tik nuo mūsų pačių
priklauso, koks bus rytojus.
Visą lapkričio mėnesį akcijos metu
prašome
informuoti
savo
bibliotekos
lankytojus
apie
vykdomą
projektą.
Daugiausiai baterijų bei mobiliųjų telefonų
surinkusioms 2 bibliotekoms bus įteikta po
plokščiaekranį televizorių, o bibliotekai
nugalėtojai – ekskursija pas elektronikos
tvarkytojus! Aktyviausių bibliotekininkų
laukia specialūs prizai. Socialiai atsakinga
veikla išaugina atsakingas bendruomenes.
Tai puiki galimybė įrodyti, jog Jūsų
bibliotekos darbuotojams rūpi saugi aplinka.

Projekto data: 2016 m. lapkričio 2 d. – 2016 m. lapkričio 30 d.
Trumpas projekto aprašymas: Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) ir Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (LNB) įgyvendinamo projekto „Bibliotekos
pažangai 2“ organizuojamo projekto „Atsakingas skaitytojas“ metu bus vykdomas
gyventojų švietimas pavojingų elektronikos atliekų utilizavimo temomis bei ugdomi
rūšiavimo įpročiai, naudojantis bibliotekose esančiomis specialiomis elektronikos ir
baterijų surinkimo dėžutėmis.
Viso projekto metu, bibliotekų darbuotojai gali
asmeniškai dalyvauti „Aktyviausio ragintojo“
konkurse. Jo metu bus laukiama nuotraukų,
atspindinčių bibliotekos darbuotojų raginimą
lankytojus prisidėti prie projekto ir visuomenės
susitelkimo vardan bendro tikslo. Už bibliotekos
lankytojų informavimą ir skatinimą bei socialinę
atsakomybę aplinkosaugos srityje bus išrinkti
aktyviausi bibliotekų darbuotojai ir apdovanoti
motyvuojančiais prizais!

Visa informacija apie projektą bus skelbiama internetinėje svetainėje www.epa.lt arba
www.3erdve.lt

PROJEKTO NUOSTATOS
1. Pasirengimas projektui
1.1. Bibliotekų registracija vyksta nuo spalio 10 d. iki spalio 23 d. Užsiregistruoti galite užpildydami

elektroninę anketą, kurios nuodą gausite elektroniniu paštu.
1.2. Užsiregistravusioms ir projekte dalyvaujančioms bibliotekoms iki lapkričio 1 d. bus pristatytas akcijos

įgyvendinimui reikalingas inventorius:
1.2.1.Speciali elektronikos atliekų surinkimo dėžutė;
1.2.2.Apie akciją informuojantis plakatas, kurį rekomenduojama pakabinti projekte dalyvaujančios

bibliotekos patalpose, lankytojams gerai matomoje vietoje;
1.2.3.Knygų skirtukai – papildoma priemonė priminti skaitytojams apie bibliotekose vykdomą akciją.

2. Akcija „Atsakingas skaitytojas“
2.1. Projekto metu, visą lapkričio mėnesį, į specialias EPA dėžutes lankytojai bus raginami rūšiuoti ir iš

namų atnešti baterijas bei mobiliuosius telefonus (jei surinktas atliekų kiekis dėžutėje netelpa,
prašome perdėti į atskirą maišą ir laikyti saugioje vietoje);
2.2. Projekto metu bibliotekininkai skaitytojams dalins specialius knygų skirtukus, primindami apie
bibliotekoje vykstančią akciją;
2.3. Iki lapkričio 30 dienos bibliotekų darbuotojai gali fotografuotis ir siųsti projekto organizatoriams

nuotraukas su akcijoje dalyvaujančiais skaitytojais, surinktomis el. atliekomis ar tiesiog su akcija
susijusia tema. Nuotraukas siųsti el. paštu socprojektai@epa.lt. Siunčiant nuotraukas, nurodykite savo
vardą, pavardę, biblioteką, kurią atstovaujate, ir savo elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.
Nuotraukos bus skelbiamos EPA Facebook profilyje. Visi nuotraukas atsiuntę bibliotekininkai
pretenduos į specialius prizus.

3. Elektronikos surinkimas
3.1. Pasibaigus projektui, per tris pirmąsias gruodžio mėnesio savaites, elektronikos atliekos bus surinktos

iš bibliotekų ir pasvertos, o surinkimo dėžutės paliktos bibliotekoms tolimesniam elektronikos
surinkimui.

4. Vertinimas ir apdovanojimas
4.1. Projekto organizatoriaus ir partnerių įsteigtais prizais bus apdovanotos 3 daugiausiai baterijų bei

mobiliųjų telefonų (kilogramais) surinkusios bibliotekos. Antrąją ir trečiąją prizines vietas laimėjusios
bibliotekos bus pasveikintos įteikiant po plokščiaekranį televizorių. Pirmosios vietos bibliotekai
laimėtojai bus įteiktas prizas – ekskursija pas elektronikos atliekų tvarkytojus, kur bus galima
pamatyti iš arti, kaip tvarkomos surinktos elektronikos atliekos.

4.2. Aktyviausi bibliotekų darbuotojai, atsiuntę nuotraukas su bibliotekos lankytojais ir atneštomis

elektronikos atliekomis, bus renkami pagal šias kategorijas:


Išmaniausiai aplinkosauginę akciją pristatantis bibliotekininkas;



Daugiausiai bendruomenės narių įtraukęs darbuotojas;



Daugiausiai Facebook simpatijų sulaukusios nuotraukos autorius.

4.3. Nuotraukų laimėtojus rinks EPA, projekto “Bibliotekos pažangai 2“ ir vieno nepriklausomo asmens

sudaryta komisija;
4.4. Nominuotiems bibliotekininkams bus įteikti motyvuojantys prizai;
4.5. Laimėtojai bus skelbiami gruodžio 22 d. Jis bus informuojami asmeniškai.

5. Projekto organizatoriaus pareigos
5.1. Laiku suderinti su bibliotekų atstovais atliekų surinkimą;
5.2. Per tris savaites nuo projekto pabaigos išvežti surinktas elektronikos atliekas iš bibliotekų.

6. Projekto dalyvių pareigos
6.1. Prižiūrėti tinkamų elektronikos atliekų kategorijų surinkimą;
6.2. Užtikrinti, kad visų šalių dalyvavimas projekte yra savanoriškas ir laisvas;
6.3. Tinkamai saugoti inventorių;
6.4. Sudaryti sąlygas gerai matomose bibliotekos vietose pastatyti surinkimo dėžutę ir dalinti knygų

skirtukus, kuriuose pateikiama informacija apie rūšiavimą, vykdomą projektą, galimybę prisidėti prie
akcijos.

Iškilusiais klausimais kviečiame kreiptis elektroniniu paštu socprojektai@epa.lt
arba telefonu 8 671 13855

