Катастрофа планетарного масштабу:
до 25 річчя з дня Чорнобильської катастрофи
Трагедія, подвиг, пам’ять
Постчорнобильський соціум: 20 років по аварії // Чорнобиль
і соціум / Ю.І. Саєнко, Ю.О. Привалов. - К.: ПЦ «Фоліант»,
2005. - 232 с.
Книгу присвячено двадцятим роковинам аварії на Чорнобильській
АЕС, що спричинила безпрецедентну за масштабом екологічну катастрофу, наслідки якої даються взнаки негативами здоров'я, самопочуття та несприятливими умовами життя великої кількості людей
в різних країнах. Соціальні аспекти цієї катастрофи розглядалися в
низці щорічних збірок соціологічних праць «Чорнобиль і соціум». У даній роботі висвітлені соціально-політичні підходи, що сформувалися
у допомозі потерпілому населенню впродовж років по аварії та соціополітичні проблемні питання, що постали перед соціумом у віддалений період переживання катастрофи.
Экологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС
и их преодоление: двадцатилетний опыт МАГАТЭ. – Вена,
2008. – 180с.
Хотя авария произошла более двух десятилетий тому назад, в отношении ее реальных последствий продолжают вестись споры.
Поэтому МАГАТЭ в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций
(ФАО), Программой развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН), Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Управлением Организации Объединенных
Наций по координации гуманитарной деятельности (УКГД ООН),
Научным комитетом Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации (НКДАР ООН), Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) и Всемирным банком, а также компетентными органами Беларуси, России и Украины в 2003 году создало
Чернобыльский форум.
Біль і тривоги Чорнобиля /Ю.В. Сафонов. – К.: ВАТ «Київ.
правда», 2006. – 288с.
Книга "Біль і тривоги Чорнобиля" — колективна розповідь про
найбільшу техногенну катастрофу в історії людства, з часу якої
минуло вже два десятка літ. Автори, що були безпосередніми свідками і учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, діляться своїми спогадами про тривожні для України й усього світу
дні весни і літа 1986-го, розмірковують над долями чорнобильців,
болючими проблемами відчуженої тридцятикілометрової зони і
самої станції, розглядають і прогнозують розвиток ситуації навколо ЧАЕС.

Костін І.Ф. Чорнобиль: Сповідь репортера. – К.: Мистецтво,
2002. – 320с.: ілюстр.
Книга розповідає про всі етапи ліквідації аварії, про людей, які
самовіддано працювали в зонах великих доз радіації, де солдати
практично вручну прибирали радіоактивне паливо, попереджаючи
його поширення і ціною власного життя рятували великі й малі народи. Понад третину документального матеріалу присвячено медичним аспектам наслідків аварії та її впливу на людей, тварин і
рослини. Частина матеріалу розповідає про сьогоднішній день, про
сотні і тисячі гектарів забруднених територій України, Білорусі і
Росії, про спустошені радіацією населені пункти і про проживання
в цих районах дітей та дорослих.
Фотоматеріал, представлений у книзі, унікальний. Він не має
аналогів у світі.
Україна. Радіаційна небезпека.[Карти]:масштаб 1 на 3000000
- К., 2004. – 1 к.: кольор.
Цим виданням автори розкривають ситуацію в країні з метою
привернути найбільшу увагу до цієї надзвичайно актуальної проблеми. Представлена мета діяльності Всеукраїнської екологічної
ліги та Національного молодіжного центру «Екологічні ініціативи».

Рой, Ю. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи /
Ю. Рой //Надзвичайна ситуація. – 2009. - № 3/4. – С. 12 – 18.
Під такою назвою 8 квітня пройшли парламентські слухання, які
традиційно проводяться напередодні чергових роковин Чорнобильскої катастрофи. Про проблеми подолання наслідків аварії на
ЧАЕС говорили керівники профільних міністерств, депутати,
представники виконавчої влади, наукових установ, громадських організацій.

Соботович, Е. Ядерна енергетика і наслідки Чорнобильської
катастрофи / Е. Соботович, Р. Белєвцев //Вісн. НАН України. –
2009. -№ 4. – С. 29 - 39.
Вчені написали й опрацювали багато праць, присвячених історії,
стану та науково-технічним проблемам ядерної енергетики України, її впливу на довкілля, радіоактивним відходам на АЕС. Особливу
увагу приділили ізоляції довго існуючих та високоактивних РАВ, які
пов’язані з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Селиванов, С.С. Анализ обстановки в Украине при возникновении чрезвычайных ситуаций / С.С. Селиванов, М.Н. Тетюшкин // Безпека життєдіяльності. – 2008. - № 3/4. – С. 36 – 39
В статье представлены статистические данные техногенного
и природного характера. Обговариваются проблемы утилизации и
хранения ядерных отходов. Обеспокоенность состоянием эксплуатации магистральных продуктопроводов.

Андрійчук, О.Я. Показники стану здоров’я населення Волинської області, потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС / О.Я. Андрійчук // Безпека життєдіяльності. – 2008. - № 5/6. – С. 24 – 29.
У статті йде мова про комплекс заходів, спрямований на попередження негативного впливу наслідків надзвичайних ситуацій, на
щорічне медичне обстеження жителів області. Представлені
статистичні звітні дані про стан здоров’я потерпілих дітей, у
яких захворюваність має тенденцію до поступового щорічного зростання.

Расенко, О. Після великого вибуху / О. Расенко //Вісн. Пенсійного фонду України. – 2009. - №4. – С. 8-11.
Стаття висвітлює суперечки про масштаби катастрофи, вплив
радіації на стан людей та про сучасний стан на ЧАЕС.

Черкаський біль Чорнобиля
Черкаський біль Чорнобиля / М.К. Оніщук . –Черкаси, 2006.
– 166с.
Ця книга - спроба узагальнити воєдино дещо з багатющого арсеналу матеріалів, історичних документів, літератури, періодичних видань, спогадів сучасників про землю Черкаську.
Зібраний матеріал - яскраве свідчення про титанічну роботу,
яка була виконана нашими земляками з ліквідації наслідків аварії,
про той запал, з яким працювали люди як в Чорнобилі, так і в 30кілометровій зоні. Працювали без відпочинку, не думаючи ні про
здоров'я, ні про що інше.
Зона національної трагедії, зона відчуження, хоча повільно й болісно, а все ж повинна повернутися до життя.

Книга скорботи України. Черкаська область. Т. 3: Світло безсмертного подвигу. Підсумкове вид. — К.: Книга Пам'яті України, 2005. – 616с.
На сторінках тому дається інформація про черка-щан загиблих
при ліквідації аварії на ЧАЕС.
Для істориків, краєзнавців, широкого кола читачів.

Грищенко Д. Слово про ліквідатора чорнобильської трагедії/
Д. Грищенко //Смілянські обрії . – 2010. - 14 травня (№ 21). – С.
3.
Стаття присвячена 30 співробітникам Смілянського МВ, котрі
брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильскої АЕС.
Більш детально присвячена Крамаренко Станіславу Антоновичу ліквідатору наслідків.
Чорнобиль: вічні дзвони подвигу і скорботи: методичні поради / КЗ «ОУНБ імені Тараса Шевченка» ; уклад. Н. Д. Вітавська. – Черкаси, 2011. – 24 с.
У 2011 році минає 25 років від дня справдження похмурого біблійного пророцтва про зірку «Полин», про величезну трагедію людства, епіцентр людської біди. У цьому виданні зібрані сценарії, присвячені цій даті.
Кращі сценарії бібліотек області: вип. 16 / КЗ «ОУНБ імені
Тараса Шевченка»; уклад. Л. С. Шумко. – Черкаси, 2011. – 24 с.
Черговий випуск «Кращі сценарії бібліотек області» присвячений 25-й річниці Чорнобильської катастрофи. Містить матеріали
Лисянської центральної районної бібліотеки та Мошнівської сільської бібліотеки Черкаського районного організаційно-методичного центру бібліотечної та краєзнавчої роботи.
Подані сценарії, при творчому опрацюванні, можуть бути використані бібліотеками при проведенні заходів до річниці Чорнобильської трагедії, організації книжкових виставок, викладок художньої та публіцистичної літератури з даної теми.
Фотоматеріали, присвячені Чорнобильській катастрофі
Чорнобиль - поруч / Б. Платон. – К.: Дніпро, 2000. – 197с.
У виданні використано: поезію сучасних українських поетів,
фрагменти виступів та прози письменників, висловлювання вчених
та державних діячів, свідчення журналістів, фотоматеріали з архіву агентств "Укрінформ", "Чорнобильінтерінформ" та Національного музею Чорнобиля.

Загреба М. Пропусти Чорнобиль крізь серце. - К.: ТОВ «Спалах», 2002. – 119с.
Ця фотокнига - данина пам'яті журналіста, ліквідатора, учасника історико-культурної експедиції Мінчорнобиля України Михайла Загреби.
Захоплива розповідь про мальовничий древній поліський край, убитий радіацією, примушує читача поглянути на чорнобильську катастрофу не тільки як на техногенну, але й під іншим кутом зору
- гуманітарним, і замислитись над тим, що ми втратили в історичному, культурному, природничому та мистецькому значеннях: до
аварії на Поліссі зберігалися, як ніде в Україні, найдавніші звичаї,
традиції культури та побуту слов'ян. Правдиву, емоційну оповідь
Михайла Загреби ілюструють його фотографії, - адже автор відомий як талановитий фотожурналіст.
Під полиновою зорею: фотонарис про історію та культуру
Чорнобильського Полісся /фото: М. Загреби [та ін.]; упоряд.:
Є. Аристов, Р. Омеляшко. - К.: АртЕк, 1996. - 160 с: ілюстр.
Фотоальбом висвітлює Чорнобильську трагедію, яка завдала
непоправного лиха Поліссю. Автори показали Полісся, неповторність краєвидів, радощі і болі, спалах четвертого реактора АЕС,
який практично розітнув духовний світ цього прадавнього краю
на дві епохи: ДО і ПІСЛЯ Чорнобильського лиха.

Чернобыльский репортаж / Н.Д. Еремченко, Ю.Г. Новиков.
– М.: Планета, 1988. – 151с. ил.
Чернобыль высветил человека. Человек и стал героем фотографий сделанных на атомной станции и вокруг неё. Замысел книги
был показать дела людей, лица людей – героев фотографий – достоверное свидетельство.Суметь увидеть и почувствовать, прежде всего - слёзы, боль, страх за близьких, отчаянное напряжение труда – всех, кто оказался причасним к событиям весны 1986
года на берегах Припяти.

