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Екологічні проблеми: уроки минулого і сучасність: реком. бібліогр. покажчик / уклад.   Михайлова А. С. ; Обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова. – Херсон : [Б. в.], 2013. -  ** с. 
 
 
 
          Газетно-журнальні публікації, включені до рекомендаційного бібліографічного покажчика «Екологічні проблеми: уроки минулого і сучасність», відображають екологічні проблеми світу та нашої країни. 
          Література в покажчику згрупована в тематичних розділах, які висвітлюють окремі проблеми екології, охорони природи та раціонального природокористування, питання екологічної безпеки людини, гігієни навколишнього середовища та антропогенного впливу на довкілля. Пропонуються також матеріали, присвячені актуальним проблемам екологічної політики та економіки, збереження водних ресурсів та живої природи, розвитку природно-заповідного фонду. Окремий розділ пропонує матеріали про екологічні проблеми та природу Херсонщини. 
          Покажчик також рекомендує матеріали, присвячені формуванню екологічної культури та екологічній освіті дорослих, а  на допомогу екологічному вихованню молоді – розробки виховних заходів.  
          Видання адресоване широкому колу читачів – всім, кому не байдужа доля нашої планети, і, перш за все, – школярам, студентам, викладачам, бібліотекарям. 
          До випуску увійшли матеріали з періодичних видань, отриманих бібліотекою в 2013 році. 
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10.	 Кривда, М. Затамуйте подих, або Чому глибше дихати небезпечно / М. Кривда // Голос України. – 2013. – № 48 : 14 берез. – С. 14.
      Про проблему забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами в Україні. Негативний вплив автотранспорту. Статистика щодо викидів шкідливих речовин в атмосферу.
11.	 Кушнір, Л. Чим дихає Україна? : [забрудненість атмосферного повітря] / Л. Кушнір // Україна молода. – 2013. – 17-18 трав. – С. 18.
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14.	 Національний форум "Поводження з відходами в Україні": законодавство, економіка, технології" // Екологічний вісник. – 2013. – № 9-10. – С. 2-4. 
       В змісті також: Проблеми поводження з побутовими електричними та електронними відходами у м. Львові; Управління твердими побутовими відходами у Закарпатті; Эколого-гидрогеологические аспекты функционирования полигона твердых бытовых отходов в г. Керчь; Знешкодження, переробка та утилізація полімерних матеріалів; Розроблення системи сортування твердих побутових відходів на основі індивідуального збирання ресурсно-цінних фракцій за телефонним викликом; Екологічні проблеми використання енергоощадних ламп.		
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20. Формування нормативно-правової бази поводження з відходами в Україні : [матеріали круглого столу] // Екологічний вісник. – 2013. – № 7. – С. 5. - В змісті також: Стратегічні виміри проблеми твердих побутових відходів у контексті інвестиційних рішень сьогодення; Проблемні питання у поводженні з відпрацьованими ртутьвмісними лампами.
21.	 Фурдичко, О. Від екології природи до екології душі : Україна може отримувати високі врожаї без пестицидів і мінеральних добрив / О. Фурдичко // Урядовий кур'єр. – 2013. – 10 жовт. –        С. 11.
       Про загрозливу екологічну ситуацію в сільському господарстві України, незадовільний стан грунтів та необхідність переходу на органічне землеробство.
22. Ширяєв, В. В.  Енергоощадність на шляху до запобігання змінам клімату : [перспективи використання сонячної енергії] / В. В. Ширяєв // Екологічний вісник. - 2013. - № 9-10. - С. 25-26. 
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        В змісті: "Зелений" вектор стратегічного планування розвитку України; "Зелена економіка" як інструмент збереження біорізноманіття; Екологічно збалансована економіка - основа сталого розвитку держави; Екологічне страхування у розв'язанні проблем збалансованого розвитку; Екологізація промисловості як інструмент сталого розвитку України; До сталого споживання в Україні й світі: виклики, інструменти, пріоритетні завдання; Екологічний аудит як еколого-економічний інструмент розвитку "зеленої" економіки; Екологічний аудит в системі управління сільськогосподарських підприємств.
25. Економічні втрати від забруднення довкілля // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – 2013. – № 5. – Спецвип.
      В змісті: Проблеми обліку екологічних витрат; Регіональна оцінка екологічних втрат від виробництва продукції в Україні; Управління еколого-економічними ризиками; Практика фіскального регулювання природокористування в Україні у контексті зарубіжного досвіду. Плата за відходи (польський досвід).
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28. Перспективи розвитку туризму в Україні як виду екологічних послуг : [сільський (зелений) туризм, туристично-рекреаційна інфраструктура] // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – 2013. – № 3. – Спецвип. – (Серія "Стан навколишнього середовища").
29.	  Сотник, І. М. Економічні механізми управління кліматичними змінами в Україні : [економічні механізми реалізації Кіотського протоколу] / І. М. Сотник // Екологічний вісник. – 2013. – № 7. – С. 6-7.	
30.	 Терлецький, В. К. Преференції громадської екологічної експертизи в стратегії розвитку регіону / В. К. Терлецький // Екологічний вісник. – 2013. – № 1-2. – С. 25-28.	
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32.	 Ціватий, В. Європейське перехрестя безпеки: завдання Вишеграду : [загрозлива ситуація, що склалася навколо Шацьких озер, вирубки карпатських лісів, створення заповідних зон] / В. Ціватий // Зовнішні справи. – 2013. – № 8. – С. 24-29.
      Питання екологічної безпеки Європейського регіону, зокрема збереження природних ресурсів України. Особливості співробітництва України з Вишеградською четвіркою в контексті проблеми екологічної безпеки. Сценарії збереження перлин української природної спадщини.	
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36.  Єна, Я. М.   Біологічна дія радіоактивних випромінювань : [конспект уроку] / Я. М. Єна // Все для вчителя. - 2013. - № 7. - С. 52-54. 
37.	 Лисиченко, Г. В. Про деякі проблеми, пов'язані з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи, та гарантування радіаційної безпеки / Г. В. Лисиченко // Екологічний вісник. – 2013. – № 3-4. – С. 11-12. - В змісті також: Стратегія протирадіаційного захисту людей, що проживають на забрудненій радіонуклідами території.
38.	 Мельник, С. На ЧАЕС поступово зменшується рівень радіації / С. Мельник // Голос України. – 2013. –  16 лют. – С. 13.
39.  "На четвертому блоці пару місяців тому вивалилася стіна й упала кровля" : Пішов 28-й рік від аварії на Чорнобильській атомній електростанції // Країна. – 2013. – № 18. – С. 46-49 : фото.
40.	 Прокопчук, С. Чорнобильська зона: статус-кво, що влаштовує всіх / С. Прокопчук // Урядовий кур'єр. – 2013. – 26 квіт. – С. 8-9.
41. Радіація в навколишньому світі : [матеріал до бесід з учнями] // Позакласний час. - 2013. - № 5-6. - С. 59-61. 
42.	 Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки : Постанова від 13.11.2013 р. / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2013. – № 91. – С. 11-22. - Див. також: "Урядовий кур'єр", 2013, 4 груд., С. 9-10.
43.	 Яновський, С. Безпека - найвищий пріоритет у роботі атомних електростанцій : [матеріали парламентських слухань "Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи"] / С. Яновський // Голос України. – 2013. –  25 квіт. – С. 20.
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