
Масові заходи 

Орхуського центру екологічної інформації 

на 2014 р. за хронологією 

№п/п 

 

Назва заходу Форма проведення Цільова аудиторія Термін 

1.  Ландшафтний дизайн: 

красиво, просто, 

ефективно 

Орхуський центр 

 

Огляд літератури  

 

Сайт бібліотеки, 

розділ орхуський 

центр 

січень 

2 Екологічна безпека та 

безпека життєдіяльності 

Орхуський центр  

 

лекція-бесіда Слухачі вищої 

народної школи 

лютий 

3   

Розвиток екосвідомості 

Орхуський центр  

  

Тренінг учні 

загальноосвітніх 

закладів, студенти 

навчальних 

закладів 

лютий 

4 Конкурс “Міс та містер 

“мяу” 

(До Всесвітнього дня кота, 

1.03.2014) 

Орхуський центр 

Конкурс Члени громадської 

організації захисту 

тварин “Бім”, 

користувачі 

бібліотеки  

 

березень 

5 Молодь за здоровий 

спосіб життя 

   

Орхуський центр 

  

Круглий стіл 

Обласний центр 

еколого-

натуралістичної 

творчості 

учнівської молоді 

березень 

6 Фотовиставка  

(До Міжнародного Дня 

птахів), (1.04.2013) 

Фотовиставка Користувачі 

бібліотеки, учні 

загальноосвітніх 

закладів, студенти 

квітень 



Орхуський центр  навчальних 

закладів 

7 Екологічний простір 

сучасності 

(До Дня Довкілля, 

19.04.2014) 

Орхуський центр 

Книжкова виставка, 

віртуальна виставка на сайт 

бібліотеки 

Учні навчальних 

закладів 

квітень 

8   

Я хочу жити в чистому 

довкіллі 

 

(До Дня Довкілля, 19.04.2014) 

Орхуський центр 

Науково-практична 

конференція 

Обласний центр 

еколого-

натуралістичної 

творчості 

учнівської молоді  

квітень 

9 Збережемо на землі 

зелень і блакить 

(До Дня Довкілля, 

19.04.2014) 

Орхуський центр  

  

 

Фотовиставка, рамках, 

науково-практичної 

конференції до Дня 

Довкілля 

Обласний центр 

еколого-

натуралістичної 

творчості 

учнівської молоді 

квітень 

10   

Я хочу жити в чистому 

довкіллі 

(До Дня Довкілля, 

19.04.2014) 

Орхуський центр  

  

 

Малюнок на асфальті, в 

рамках, науково-практичної 

конференції до Дня 

Довкілля  

Обласний центр 

еколого-

натуралістичної 

творчості 

учнівської молоді 

квітень 

11 Чорнобиль в серці 

України, а тінь його по 

всій землі 

Книжкова виставка, 

віртуальна виставка на сайт 

бібліотеки 

 

Користувачі 

бібліотеки 

квітень 



(День Чорнобильської 

трагедії, 26.04.2014) 

Орхуський центр  

  

 

12 “Знай, люби, бережи” 

Екологічний плакат 

Орхуський центр  

 

конкурс Обласний центр 

еколого-

натуралістичної 

творчості 

учнівської молоді 

червень 

13   

Я і світ довкола мене 

Орхуський центр  

  

Книжкова виставка 

 

Користувачі 

бібліотеки, учні 

загальноосвітніх 

закладів, студенти 

навчальних 

закладів 

Постійно 

діюча 

14 Світ мандрів 

(До Всесвітнього Дня родини, 

15.05.2014) 

Орхуський центр  

  

Книжкова виставка, 

віртуальна виставка на сайт 

бібліотеки 

Користувачі 

бібліотеки, учні 

загальноосвітніх 

закладів, студенти 

навчальних 

закладів 

травень 

15 Здоровий спосіб життя — 

твій вибір 

Орхуський центр  

Огляд літератури  Сайт бібліотеки, 

розділ орхуський 

центр 

червень 

16   

Екологічна безпека та 

безпека життєдіяльності 

Орхуський центр  

лекція-бесіда 

 

учні 

загальноосвітніх 

закладів 

в рамках програми 

“Бібліотека остів 

фантазій”  

червень 

17   

Розвиток екосвідомості 

Тренінг учні 

загальноосвітніх 

закладів 

червень 



Орхуський центр  

  

в рамках програми 

“Бібліотека острів 

фантазій”  

18   

Чарівний світ рослин  

Орхуський центр  

Огляд літератури  Сайт бібліотеки, 

розділ орхуський 

центр 

серпень 

19 Ліс і лісництво: за 

гармонію в природі 

(До Дня працівників лісу, 

21.09.2014) 

Орхуський центр  

  

  

Книжкова виставка, 

віртуальна виставка на сайт 

бібліотеки  

Користувачі 

бібліотеки, учні 

загальноосвітніх 

закладів, студенти 

навчальних 

закладів 

вересень  

20 Екологічна безпека та 

безпека життєдіяльності 

Орхуський центр 

  

лекція-бесіда 

учні 

загальноосвітніх 

закладів, студенти 

навчальних 

закладів 

  

жовтень 

21 Розвиток екосвідомості 

Орхуський центр 

  

Тренінг 

  

учні 

загальноосвітніх 

закладів, студенти 

навчальних 

закладів 

  

  

жовтень 

22 Твариництво на вашому 

подвір‘ї 

Орхуський центр 

Книжкова виставка, 

віртуальна виставка на сайт 

бібліотеки 

Користувачі 

бібліотеки, учні 

загальноосвітніх 

закладів, студенти 

навчальних 

закладів 

  

листопад 

23 Світ дикої природи 

Орхуський центр 

  

Огляд літератури  

  

Сайт бібліотеки, 

розділ орхуський 

центр 

  

грудень 

 


