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До 32- річниці Чорнобильської катастрофи!
Інформаційне повідомлення
25 квітня – 11 травня 2018 р., крім вихідних та санітарного дня, в
Державній науково-технічній бібліотеці
України
проходитиме
тематична виставка видань з фонду ДНТБ за 1986-2018 роки

Чорнобильська
катастрофа: вчора,
сьогодні, завтра
ДНТБ щорічно проводить тематичні виставки з метою
висвітлення підготовки та здійснення заходів до роковин
Чорнобильської катастрофи засобами масової інформації.
День 26 квітня у світі відзначають як Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Ця дата була
встановлена рішенням ООН за пропозицією Ради глав держав СНД – на згадку про аварію на Чорнобильській атомній
електростанції, найбільшу в історії людства аварію на ядерній АЕС.

На виставці представлені понад 200 документів: офіційні документи, монографії, наукові збірники,
матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, депоновані наукові роботи, патентна,
промислова, науково-технічна документація, періодичні видання.
Нагадування про минуле: як це було… та недопущенню повторних трагедій присвячені публікації,
представлені на виставці. Надано ретроспективний погляд на події, пов’язані з аварією на Чорнобильській
АЕС. Наведено оцінки та аналіз подій з боку громадської та наукової спільноти безпосередньо після
катастрофи, а також результати робіт першого етапу (1986-1989 рр.) з ліквідації наслідків аварії.
Значна увага в матеріалах виставки присвячена проблемам сьогодення: соціально-економічним та
медичним аспектам наслідків Чорнобильської катастрофи, удосконаленню систем ядерної та радіаційної
безпеки у всьому світі, особливо у сфері підвищення готовності до надзвичайних ситуацій, ризиків будьяких імовірних аварій, забезпечення законних прав на соціальний захист учасників ліквідації і
постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, забезпечення бар’єрної функції та безпечного стану
зони відчуження та Чорнобильської АЕС, створення в Чорнобильській зоні радіаційно-екологічного
біосферного заповідника, поводження з радіоактивними відходами, радіологічного захисту населення та
реабілітації радіоактивно забруднених територій, проблемам безпеки атомної енергетики в Україні та світі,
аналізу причин аварії на Чорнобильській АЕС, на АЕС Фукусіма-1 в Японії, забезпеченню довготривалої
безпеки нового саркофага (так званої «Арки»), перспективним дослідженням інноваційних технологій
ядерних установок.
В експозиції матеріали Державного комітету ядерного регулювання України, Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Інституту ядерних досліджень НАН України, Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН
України, Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України та ін.
До послуг користувачів:
віртуальна тематична виставка:
«Відходи: проблеми збору, переробки та утилізації» – розділ «Радіоактивні відходи»;
термінове копіювання; сканування; консультації.
Запрошуємо відвідати нашу виставку!

