
Масові заходи 

Орхуського центру екологічної інформації 

на 2018 р. за хронологією 

№п/п 

 

Назва заходу Форма 

проведення 

Цільова 

аудиторія 

Термін Виконанвці 

1  Створення Чорноліського 

національного природного 

парку: перспективи для 

соціально-економічного 

розвитку громад 

Кіровоградщини» 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Круглий стіл  

 

З 

представниками 

державних 

структур, 

науковцями, 

фахівцями, 

студенти, 

представниками 

громадських 

організацій 

лютий   

Осокіна А. 

2 Олександр Нікольський – 

український зоолог 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Огляд 

літератури. 

Видатні 

постаті на 

сайт 

бібліотеки 

Користувачі 

сайту бібліотеки 

березень   

Івахнюк Н. 

  

3 Розвиток співпраці між 

представниками влади та 

громади для захисту прав на 

доступ до водних об‘єктів 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Круглий стіл З 

представниками 

державних 

структур, 

науковцями, 

фахівцями, 

представниками 

громадських 

організацій 

березень   

Осокіна А.П.  

Працівники 

відділу 

  

4 Квіти. Вісна  

Виставка робіт членів КОГО 

«Елисаветградський узвіз» 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

виставка Користувачі 

бібліотека, 

майстрині, 

мешканці міста, 

вихованці 

гуртків 

 

березень   

Ракуленко Н. 



5 «Екологія очима молоді: 

проблеми та шляхи вирішення»  

(До Дня Довкілля, 04.2017) 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

  

Круглий стіл 

Студенти 

навчальних 

закладів, учні 

загальноосвітніх 

закладів, екологи  

квітень   

Одегналова В.  

Осокіна А. 

6 Екологія та економіка: чи 

можливий компроміс?  

(До Дня Довкілля, 04.2017) 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Книжкова 

виставка, 

віртуальна 

виставка на 

сайт 

бібліотеки 

Студенти 

навчальних 

закладів, учні 

загальноосвітніх 

закладів, екологи 

квітень   

Олейніченко Ю. 

7 Розвиток екосвідомості 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Тренінг 

  

Учні 

загальноосвітніх 

закладів, 

студенти 

навчальних 

закладів 

квітень   

Калашнікова 

Н.Ф.  

Резнік І. 

8 32 відлуння Чорнобиля 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Книжкова 

виставка 

Студенти 

навчальних 

закладів, учні 

загальноосвітніх 

закладів, 

екологи, 

користувачі 

бібліотеки 

квітень   

Ракуленко Н. 

9 Програма літнього відпочинку 

«Бібліотека – острів фантазії і 

творчості» 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

відео 

перегляди, 

вікторини, 

квести 

екологічного 

спрямування 

Учні 

загальноосвітніх 

закладів, 

пришкільних 

таборів 

Травень-

червень 

  

Осокіна А.П.  

працівники 

відділу 

10 «Побачити незвичайне у звичне 

у звичайному»  

(автор Поляруш І., керівник 

Персональна 

виставка 

  

Користувачі 

бібліотека, 

майстрині, 

мешканці міста, 

Травень-

червень 

  

Івахнюк Н. 



КОГО «Єлисаветградський 

узвіз) 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

вихованці 

гуртків 

11 Розвиток екосвідомості 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Тренінг 

  

Учні 

загальноосвітніх 

закладів, 

студенти 

навчальних 

закладів, 

червень   

Калашнікова 

Н.Ф.  

Олейніченко Ю. 

12 Українські міста запрошують 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Книжкова 

виставка, 

віртуальна 

виставка 

Для широкого 

кола 

користувачів 

липень   

Одєгналова В. 

13 Перлини «зеленого» туризму 

України 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Огляд 

літератури на 

сайт 

бібліотеки 

Користувачі 

сайту бібліотеки 

липень   

Калашнікова Н. 

14 Ліси – зони особливої уваги  

(До Дня працівників лісу) 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Огляд 

літератури на 

сайт 

бібліотеки 

Користувачі 

сайту бібліотеки 

вересень   

Одєгналова В. 

15 Дивовижний світ фауни  

(4 жовтня Всесвітній день 

захисту тварин) 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

Огляд 

літератури на 

сайт 

бібліотеки 

Користувачі 

сайту бібліотеки 

жовтень   

Івахнюк Н. 



  

 

16 Альтернативна ялинка  

Виставка робіт майстринь КОГО 

«Елисаветградський узвіз» 

  

 

Виставка  Користувачі 

бібліотека, 

майстрині, 

мешканці міста, 

вихованці 

гуртків 

грудень   

Калашнікова Н. 

 


