
Прес-анонс  

проведення Декади популяризації літератури з питань екології  

«Збережемо планету зеленою» 

(до Українського Дня навколишнього середовища) 

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання 

природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – 

невід`ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. Бібліотеки не 

можуть стояти осторонь цієї важливої проблеми, а активно включаються в цей процес. 

Організовують різноманітні заходи, акції, тематичні зустрічі, презентують книжкові 

фонди. Екологічне виховання користувачів бібліотеки набуло постійного та системного 

характеру; заходи відбуваються за участю спеціалістів, громадських організацій, 

активної громадськості міста. 

 З 4 по 14 квітня 2016 року в читальному залі гуманітарного профілю  

Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Островського 

відбудеться Декада популяризації літератури з питань екології «Збережемо планету 

зеленою», приурочена до Українського Дня навколишнього середовища.  

Метою проведення декади є формування екологічної культури молодих 

користувачів бібліотеки, ознайомлення з кращими традиціями українського народу у 

взаємовідносинах з довкіллям, виховання любові до рідної природи та усвідомлення 

своєї особистої відповідальності за стан навколишнього природного середовища. 

В рамках декади відбудеться презентація книжкової виставки «Відкрита долоня 

моєї землі» та перегляд документальних фільмів «Дім: Побачення з планетою» та 

«Сучасні екологічні проблеми. Сміття» (фільми демонструють нам красу планети і 

наслідки руйнувань, здійснені діяльністю людини. Шрами, спричинені промисловим 

виробництвом, наслідками війн, екологічних катастроф розкривають глядачу реальну 

ситуацію на планеті). Низка заходів буде присвячена: впливу екології на гармонійний 

розвиток людини – «Здоров`я людини та навколишнє середовище», «Безпечне 

довкілля. Альтернативні джерела енергії»; гігієні харчування – «Біологічне 

забруднення і хвороби людини»; впливу гаджетів на здоров`я людини та стан 

навколишнього середовища – «Шум і мікроклімат. Вплив звуків на людину». 

У заходах візьмуть участь представники громадських організацій, психологи, провідні 

спеціалісти Хмельницького товариства Червоного Хреста та соціальних служб. 

Заходи будуть супроводжуватись уривками з документальних фільмів відповідної 

тематики. 

За довідками звертайтесь: 

79-56-40 читальний зал гуманітарного профілю 



 

З 4 по 14 квітня 2016 року  

у читальному залі гуманітарного профілю пройде Декада популяризації 

літератури з питань екології  

«Збережемо планету зеленою», 

приурочена до Українського Дня навколишнього середовища. 

 

В рамках Декади відбудеться: 

 

04.04. – «Відкрита долоня моєї землі». Презентація книжкової виставки, 

«Дім: Побачення з планетою». Перегляд документального фільму. 

 

06.04. – «Здоров`я людини та навколишнє середовище». Лекція – презентація. 

 

08.04 – «Сучасні екологічні проблеми. Сміття». Перегляд документального 

фільму. 

 

10.04 – «Біологічне забруднення і хвороби людини». Година інформації. 

 

12.04. – «Безпечне довкілля. Альтернативні джерела енергії». Бесіда – діалог. 

 

14.04. – «Шум і мікроклімат. Вплив звуків на людину». Консультація. 

 

 


