РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БОКЛУКА:

И
СЪВЕТИ:

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОАЛЕТНАТА
КАТО КОШЧЕ ЗА БОКЛУК!
Всяко пускане на водата от тоалетното казанче
изразходва между 3 и 6 литра. Затова не
използвайте тоалетната, за да изхвърляте боклук.
СПИРАЙТЕ ЧЕШМАТА,
КОГАТО МИЕТЕ ЗЪБИТЕ СИ!
Няма нужда водата да тече през цялото време,
докато миете зъбите си. По този начин вие
спестявате между 6-14 литра дневно.
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изсичане 13 дървета.
Един килограм рециклирана хартия спестява
използването на 32 литра питейна вода.
Рециклирането на една стъклена бутилка
спестяв енергията, с която компютърът ти може
да работи 25 минути.
Стъклото се рециклира до 2000 пъти.
Един тон рециклирана пластмаса спестява
електричеството на твоето семейство за 2
години.
Всяка една рециклирана алуминиева кутия
спестява електричеството, нужно за да гледаш
телевизия 3 часа.

ДУШ ВМЕСТО ВАНА!
Бързият душ е освежителен и използва много
по–малко вода, отколкото ако взимате вана.
ЕКО-ТОРБА
Да си купиш и носиш "еко-торба" е една от
"малките зелени стъпки", която всеки от нас, без
усилие може да направи. Защо да плащаме за
скъпите и неразградими найлонови торбички,
само за да откриваме после купища от тях, дори и
сред най-красивите кътчета от нашата природа?
ИЗКЛЮЧВАЙТЕ ЕЛЕКТРОУРЕДИТЕ!
Дори и да не ви се вярва, когато са включени,
те могат да допринесат за загуба
на електроенергия.
ОТПАДЪЧНА ХАРТИЯ
Събирате отпадъчна хартия за рециклиране.
НЕ УБИВАЙТЕ ДЪРВО ЗА КОЛЕДА!
Вземете си живо коледно дръвче в саксия
и след празниците го засадете.

ОГЛЕДАЙ СЕ!
ЗАПОЧНИ ОТ ДОМА СИ!

ПРОМЯНАТА ЗАПОЧВА ОТ ТЕБ
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Използваш ли найлонови торбички?
А знаеш ли че.... 40 минути е средната им
използваемост?
200 години е времето за разграждането им.
312 найлонови торбички толкова спестяваш за
половин година, ако използваш пазарска чанта
3 пъти в седмицата.
Не е толкова трудно, нали?
Рециклиране на една алуминиева кутийка е 3
часа работа на един телевизор.
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Колко опаковки изхвърляш всеки ден? 90 % от
тях се превръщат в отпадък .
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Можеш ли да си представиш 3000 футболни
игрища? Такава е територията на сметищата в
България.
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Засади дръвче - то поема 1 тон въглероден
диоксид, докато е живо.

ПРОМЕНИ МИСЛЕНЕТО СИ!
ПРОМЕНИ ПРИРОДАТА!
ТИ МОЖЕШ!

ПОТЪРСИ В БИБЛИОТЕКАТА И ПРОЧЕТИ:

КАУЗАТА „ЗЕЛЕНА“ БИБЛИОТЕКА
цели –
редуциране на отрицателното влияние
върху околната среда,
както и насърчаване на потребителите
в създаването на «зелени» навици.
„ЗЕЛЕНОТО“ Е НА МОДА!
ТВОЯТА БИБЛИОТЕКА ТЕ ПРИЗОВАВА –
БЪДИ „ЗЕЛЕН“!

http://greenpage.libgabrovo.com

ОТГОВОРНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЖИВЕЙ ЗЕЛЕНО

