
Зелена платформа дитячої бібліотеки

або успішні екокейси від 

Миколаївської обласної бібліотеки 

для дітей ім. В.О. Лягіна



• забезпечення доступності та 

сталого управління водними 

ресурсами та санітарією;

• забезпечення доступу до 

недорогих, надійних, стійких і 

сучасних джерел енергії для всіх;

• забезпечення відкритості, 

безпеки, життєстійкості й 

екологічної стійкості міст, інших 

населених пунктів;

Шість із сімнадцяти цілей сталого розвитку 

спрямовані на захист нашої планети:



• вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною 

клімату та її наслідками;

• збереження та раціональне використання водних 

ресурсів в інтересах сталого розвитку;

• захист та відновлення екосистеми суші та сприяння її 

раціональному використанню, раціональне лісокористування, 

боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад 

(розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу 

втрати біорізноманіття. 



Екоосвіта та

екопросвітництво



Екоарт

“Батарейка в утиль,

або Екологічний вікенд у бібліотеці”



Екологічний ерудиціон

"Збережемо нашу планету"



Відеолекторій «Зелена планета» 



Літературне знайомство «Сторінками гірких спогадів»

(до Дня Чорнобильської трагедії)



Екологічний квест

«Чисте місто»



Екоігротека



Настільна LAP-ЕКОгра "Сортуємо сміття"



Створення для дітей екоголоволомок











https://uploads.knightlab.com

https://uploads.knightlab.com/




Екопромоція

у соцмережах



#30днівЕКОкниги

https://www.facebook.com/hashtag/30%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZXthXmWUilNXDLuWaS77KYNo408lxHo1jdFgI4CebBmyrp4BNPhWuA_04w6TMELsIwbNfEd_pBKD0Pv4U770p1hMpMIAZTvzLr4AaokwMHWr1p3JDmFGqPZ6wztoomCPQcyWVkty4Hlu8IjEqlSRwrD&__tn__=*NK-R






Екомарафон набрав шалених обертів, адже географія
його поширилася не лише за межі області, а, навіть, за межі України.



Діти з гуртків української мови Польщі ,
які веде Петро Табака, теж надіслали свої 
творчі роботи на  екологічну тему.



Екопартнерство



Спільні заходи з
ГО “Місто сонця”





Співпраця з ГО “Кінбурн”



Партнерство з ГО “Збережемо Бузький Гард” та
інформаційна підтримка  штабу опору  затоплення Бузького Гарду

Зустрічі з екологами у 
форматі “Живої бібліотеки”



















Еколюди та екоприклад



Зустрічі  з людьми, які надихають берегти природу

Вадим Серцев,

91 рік



Висадив у різних куточках

Миколаєва

понад 21 000 дерев



Зустріч-натхнення  “Тюльпанова веселка” Інни Токарєвої





Зустріч з екологинею

Інною Тимченко



Читачі бібліотеки долучилися

до акції підтримки  

Бузького Гарду



Екообмін досвідом



Серед учасників онлайн зустрічі були працівники Львівської обласної 

бібліотеки для дітей з проектом "Жити в стилі Еко вчить бібліотека!". 

Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т. Шевченка познайомила усіх з 

навчально-ігровим проектом  “Еко-стиль твого міста”.



Участь бібілотеки у щорічних екочитаннях, організованих 

Центральною міською бібліотекою ім. М.Л. Кропивницького



Екотворчість



Обласний краєзнавчий еко-challenge відео презентацій 

«Станьмо разом на варті нашого довкілля!»



Участь у  Всеукраїнському конкурсі дитячого екомалюнка

«Книга і діти, екологія і світ»



Ековолонтерство







Екоакція «Чисте довкілля? Почни з себе» 



Участь у екотусовці

"Я миколаївець - мені не все одно!"



Екодайджести





https://view.genial.ly/606b501f7fc32a0cab83f06f
/presentation-elektronnij-oglyad-knig-ce-
divovizhne-dovkillya

https://view.genial.ly/606b501f7fc32a0cab83f06f/presentation-elektronnij-oglyad-knig-ce-divovizhne-dovkillya


https://view.genial.ly/606b501f7fc32a0cab83f06f
/presentation-elektronnij-oglyad-knig-ce-
divovizhne-dovkillya

https://view.genial.ly/606b501f7fc32a0cab83f06f/presentation-elektronnij-oglyad-knig-ce-divovizhne-dovkillya


https://www.facebook.com/lagina.mk/posts/252
9343024039351

https://www.facebook.com/lagina.mk/posts/2529343024039351




Завідувачка відділом обслуговування  учнів 5-9 класів 
Чмельова Ганна 

Анна Бершадська
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002867947141

Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім.В.О.Лягіна

Миколаївська Обласна Дитяча Бібліотека

https://www.facebook.com/lagina.mk

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002867947141
https://www.facebook.com/lagina.mk

