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Анатацыі
на перыядычныя выданні i кнiгi па тэме
ўстойлiвага развiцця i экалагiчнай адукацыi
“Вестник АсЭкО” — інфармацыйнаметадычны часопіс асацыяцыі “Экалагічная адукацыя” (Ассоциация “Экологическое
образование” (АсЭкО)). Выдаецца з мэтай пастаяннай метадычнай падтрымкі ў выкладанні экалогіі. Часопіс разлічаны на
выхавацелей дзіцячых садкоў, выкладчыкаў школ, устаноў дадатковай адукацыі, кіраўнікоў гурткоў, удзельнікаў “зялёнага
руху”, бацькоў і ўсіх, хто цікавіцца пытаннямі аховы прыроды. Выданне ўключае тэарэтычны, метадычны, мастацкі і
інфармацыйны раздзелы. Асобныя выпускі носяць тэматычны характар, што дае магчы
масць засяродзіць увагу на канкрэтных пытаннях і праблемах экалагічнай адукацыі. У ча
сопісе прадстаўлены даследчыя і аналітычныя працы ў сферы экалагічнай адукацыі, су
часныя перспектыўныя методыкі, досвед працы выкладчыкаў, інфармацыя пра канфе
рэнцыі, семінары, конкурсы, праекты ў сферы экалагічнай адукацыі.
“Вестник АсЭкО” выходзіць раз на квартал са студзеня 1994 г. Распаўсюджваецца ў
краінах СНД і Балтыі.

Падпісныя індэксы:
72995 і 71169 па каталогу “Газеты. Журналы” агенцтва “Роспечать”.
http://www.aseko.org/vestnik/index.htm
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“Экология и жизнь” — навуковапапулярны часопіс. Гэта выданне, якое яднае ў сабе высокі навуковы ўзровень і даступ
насць выкладу, сацыяльную актуальнасць матэрыялу, што публікуецца. Часопіс рэкамендаваны Міністэрствам адукацыі
РФ для адукацыйных устаноў. Заснавальнікі: Выдавецкае аб'яднанне “Устойчивый мир”, Зеленый Крест (Расія). Выданне
можа быць карыснае для самага шырокага кола практычных эколагаў, выкладчыкаў і ўсіх, каго цікавіць будучыня чала
вецтва і тэма ўстойлівага развіцця. Асобая ўвага надаецца адукацыі, выхаванню і асвеце — матэрыялы для практыкі вы
кладання ёсць у кожным з раздзелаў часопіса: “Экалогія. Чалавек. Грамадства”, “Кіраванне і эканоміка”, “Адукацыя”, “Гла
бальныя праблемы”, “Рэгіёны і гарады”, “Здароўе і навакольнае асяроддзе”.
Часопіс выходзіць з 1996 года, з моманту заснавання галоўным рэдактарам быў вядомы расійскі навуковец, акадэмік
Расійскай акадэміі навук Мікіта Мікалаевіч Маісееў, навуковая дзейнасць якога ўключала распрацоўку матэматычных ма
дэлей, што дазволілі атрымаць першыя колькасныя ацэнкі магчымых наступстваў ядзернай вайны, адзін з найбольш вядо
мых рускамоўных тэарэтыкаў устойлівага развіцця.
“Экология и жизнь” выходзіць раз на два месяцы.

Каталог агенцтва “Роспечать” — індэкс 71398, “Объединенный каталог” — індэкс 40500.
Падпіска ў Інтэрнеце: http://www.ecolife.ru; http://apr.ru/pressa

Международная научноPпрактическая конференция по устойчивому развитию.
Тезисы докладов.
(Минск, 27P28 мая 2004 г.). — Мн.: Юнипак, 2004. — 320 с.
Выданне падрыхтавана пры арганізацыйнай і тэхнічнай падтрымцы Прадстаўніцтва
ААН/ПРААН у Рэспубліцы Беларусь у рамках сумеснага праекта ПРААН і Урада Рэс
публікі Беларусь BYE/01/001 “Садзейнічанне Ураду Рэспублікі Беларусь у фармаванні і
рэалізацыі Нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага развіцця”. Зборнік уключае ў сябе тэзісы
дакладаў і выступаў 5ці секцый, працаваўшых пад час канферэнцыі. Абмяркоўваюцца пы
танні тэорыі і досведу распрацоўкі і рэалізацыі нацыянальных стратэгій устойлівага
развіцця; сацыяльнаэканамічныя праблемы ўстойлівага развіцця; экалагічны аспект ус
тойлівага развіцця; рэгіянальныя і мясцовыя стратэгіі, праграмы і ініцыятывы па забеспя
чэнні ўстойлівага развіцця, а таксама адукацыя дзеля ўстойлівага развіцця.

кнiжная палiчка
№3

Адукацыйныя матэрыялы па ўстойлiвым развiццi.
Прадстаўнiцтва Праграмы развiцця ААН у Рэспублiцы Беларусь,
Мiнск, “Юнiпак”, 2004.
Выданне падрыхтавана для дзяцей i падлеткаў з мэтай папулярызацыi ведаў аб устойлiвым развiццi.
Яно складаецца з чатырох кнiжак, матэрыялы якiх могуць быць выкарыстаны выкладчыкамi пры
правядзеннi заняткаў i тэматычных мерапрыемстваў па ўстойлiвым развiццi, а таксама на курсах.

1. Тамара Булыгiна, Алег Сiвагракаў. Мы выбiраем Будучыню!
Навуковапапулярнае выданне. Мінск “Юнiпак” 2004.
Выданне ўключае ў сябе сцэнары токшоу “Наша агульная будучыня — якою яна будзе?” i “Цi змо
жам мы вырашыць смеццевую праблему?”, а таксама “Прынцыпы дзеяння ў дапамогу ўстойлiваму
развiццю” i “Правiлы паводзiнаў у прыродзе, або Экалагiчны этыкет”.

2. Тамара Булыгiна. Экалагiчная азбука, або Карысныя справы дзяцей i дарослых для ўстойлiвага
развiцця чалавека i прыроды.
Навуковапапулярнае выданне. Мiнск, “Юнiпак”, 2004.
У брашуры змешчаны правілы экалагічна бяспечных паводзінаў для дзяцей у даступнай і прывабнай
форме.
З ілюстрацыямі.
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3. Што такое ўстойлiвае развiццё i як яго дасягнуць? — Мiнск, “Юнiпак”, 2004.
У брашуры папулярна расказваецца пра тое, што такое ўстойлiвае развiццё, План дзеянняў 21, Мясцо
выя Планы дзеянняў 21. Ёсть таксама раздзелы “Беларусь на шляху да ўстойлiвага развiцця” i “План дзе
янняў 21 для кожнага”.

4. Тамара Булыгiна. Казкi для дзяцей i дарослых.
Навуковапапулярнае выданне. Мiнск, “Юнiпак”, 2004.
У кнізе змешчаны экалагічныя казкі, якія могуць выкарыстоўвацца выкладчыкамі пры абмеркаванні тэм
энергазберажэння і аховы прыроды. Кніга ілюстраваная.

“Устойчивое развитие на местном уровне и Местная Повестка на 21 век в нашей
жизни — примеры, идеи, опыт”.
Общественное объединение “Экопроект”, Минск, 2003.
При поддержке Британского правительства и Есо Ltd. (Великобритания).
Гэты дапаможнік прызначаны для практычнага выкарыстання. Мэта выдання брашуры
— пазнаёміць чытача з ідэямі ўстойлівага развіцця на мясцовым узроўні, прынцыпамі
Плана дзеянняў на 21 стагоддзе, Мясцовага Плана дзеянняў на 21 стагоддзе, споса
бамі ўдзелу і ўцягнення грамадскасці ў працэс прыняцця рашэнняў, з досведам ства
рэння Мясцовых Планаў дзеянняў у Беларусі і іншых краінах. Дадаткова прапануюц
ца ідэі практычных дзеянняў па розных аспектах Мясцовых Планаў дзеянняў 21 для
розных удзельнікаў працэсу (мясцовых органаў улады, бізнесу, адукацыйных і наву
ковых колаў, грамадскіх арганізацый і ўсіх зацікаўленых грамадзянаў). Дапаможнік
адрасаваны прадстаўнікам грамадскіх арганізацый, дзяржаўным служачым, а таксама
ўсім, хто праявіць цікавасць да тэмы ўстойлівага развіцця на мясцовым узроўні.

