
Масові заходи 

Орхуського центру екологічної інформації 

на 2019 р. за хронологією 

№п/п 

 

Назва заходу Форма 

проведення 

Цільова 

аудиторія 

Термін Виконанвці 

1  Альберт Ейнштейн – творець 

теорії відносності - до 140 р. від 

д.н.) 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Видатні 

постаті, 

інформаційне 

повідомлення 

на сайт 

бібліотеки  

 

Користувачі 

бібліотеки, 

сайту, громада 

міста 

лютий   

Одегналова В. 

2 Обласний конкурс «Вчимось 

досліджувати та охороняти 

природу». Фінальний етап 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

презентація 

дослідницько-

експериментал

ьних робіт 

Учнівська молоді 

області, 

керівники 

екологічних 

гуртків, екологи 

лютий   

Осокіна А. 

  

3 Питна вода в Україні: проблеми і 

перспективи  

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Книжкова 

виставка, 

віртуальна 

виставка 

Користувачі 

бібліотеки, 

сайту, громада 

міста 

березень   

Калашнікова Н. 

  

4 До всесвітнього дня водних 

ресурсів 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Інформаційна 

платформа 

представники 

державних 

структур, 

науковці, 

фахівці, 

представники 

громадських 

організацій, 

екологи 

 

березень   

Осокіна А., 

працівники 

відділу 

5 Адаптація до змін клімату в 

Україні 

  

Круглий стіл 

Науковці, 

фахівці, студенти 

навчальних 

закладів, 

Квітень/тр

авень 

  



До Міжнародного дня захисту 

клімату 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

екологи, 

громадські діячі  

Ракуленко Н., 

працівники 

відділу 

6 Чорнобиль – відголосок 

минулого 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Книжкова 

виставка 

Учнівська 

молодь, екологи 

квітень   

Олейніченко Ю. 

7 Екотабір в рамках програми 

літнього відпочинку «Бібліотека 

- острів фантазій і творчості»  

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

відео 

перегляди, 

ігри-

вікторини, 

квести 

екологічного 

спрямування 

  

Учні 

загальноосвітніх 

закладів, 

студенти 

навчальних 

закладів 

травень-

червень 

  

Осокіна А.П. 

працівники 

відділу 

8 Абетка садівника: від посадки до 

вражаю 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Огляд 

літератури на 

сайт 

бібліотеки 

Користувачі 

бібліотеки, 

сайту, громада 

міста 

травень   

Олейніченко Ю. 

9 Безпечний світ 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Тренінг Учнівська 

молодь 

червень   

Калашнікова Н. 

Олейніченко Ю. 

10 Ландшафтний дизайн: від ідеї до 

втілення 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

Огляд 

літератури до 

місцевих ЗМІ 

  

Користувачі 

бібліотеки, 

громада міста 

червень   

Осокіна А. 



  

 

11 Дивлюсь. Дивуюсь. Дізнаюсь  

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Огляд 

літератури до 

місцевих ЗМІ 

  

Користувачі 

бібліотеки, 

громада міста 

липень   

Ракуленко Н. 

12 Фітотерапія та її рецепти 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Огляд 

літератури на 

сайт 

бібліотеки  

Користувачі 

бібліотеки, сайту 

Громада міста 

липень   

Калашнікова Н. 

13 Екологія Кіровоградщини 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Бібліографічн

ий покажчик 

Користувачі 

бібліотеки 

серпень   

Осокіна А.  

Працівники 

відділу 

14 Безпечний світ 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Тренінг Учнівська 

молодь 

вересень   

Калашнікова Н.  

Олейніченко Ю. 

15 Безпечний світ 

Орхуський центр екологічної 

інформації 

  

 

Тренінг Учнівська 

молодь 

жовтень   

Калашнікова Н. 

Олейніченко Ю. 

16 Техноекологія:  

вплив на довкілля 

  

 

Книжкова 

виставка, 

віртуальна 

виставка на 

сайт 

Користувачі 

бібліотеки 

грудень   

Івахнюк Н. 

 


