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«Як відвернути кліматичну
катастрофу. Де ми зараз і що

Про книжку:

нам робити далі»

У цій нагальній та авторитетній книзі Білл Ґейтс викладає
широкий, практичний і доступний план зменшення викидів
вуглекислого газу до нуля. Це той план, який допоможе нам
уникнути кліматичної катастрофи.
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Білл Ґейтс витратив десятиліття на з’ясування причин та наслідків
зміни клімату. За допомогою експертів у галузі фізики, хімії, біології,
техніки, політологіїта фінансів він зосередився на діях, необхідних
для того, щоб зупинити вірний рух планети до екологічної
катастрофи. У цій книзі він не лише пояснює, чому нам потрібно
досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу, але ще й
детально розповідає, що нам потрібно зробити для досягнення цієї
вкрай важливої мети.
Формати:
тверда палітурка,
м'яка обкладинка,
аудіокнига,
електронна книга

Ґейтс дає чіткий опис викликів, які стоять перед нами. Він має своє
розуміння інновацій і точно знає ціну виведення нових ідей на
ринок. У цій книжці він описує сфери, в яких технології вже
допомагають зменшити викиди вуглекислого газу, а також
розповідає, де і як можна зробити сучасні технології більш
ефективними, в яких галузях нам необхідні інноваційні технології і
хто працює над цими важливими нововведеннями. Врешті, він
викладає конкретний, практичний план зменшення викидів у
атмосферу до нуля, пропонуючи не лише закони, які повинні
прийняти уряди, але і кроки, які кожен з нас може зробити задля
спільної відповідальностіза цю важливу справу.
Білл Ґейтс чітко дає зрозуміти: зменшити викиди до нуля —
нелегка мета. Але якщо ми дотримуватимемось викладеного у цій
книжці плану, вона стане цілком здійсненною.

Чим хороша ця книжка:
Про автора:
Білл Ґейтс — американський підприємець,
інвестор, винахідник, громадський діяч,
філантроп, один із засновників компанії Microsoft.

- Містить конкретні поради і простою мовою пояснює, як
кожен з нас може зменшити свій «вуглецевий слід» і що це
взагалі таке?
- Наводить приклади інноваційних рішень як для великих
компаній, так і для звичайних споживачів, які допоможуть
врятувати планету від екологічної кризи.

Відгуки
«Книжка найкраще пояснює, що спричиняє
нагрівання нашої планети, як виміряти вплив усіх до
одного чинників, що сприяють глобальному
потеплінню, і, зрештою, як знайти більш ефективні
підходи до кожного з них. Я ще не бачив жодної
подібної книжки, яка б пропонувала настільки
конкретний план з відвертання кліматичної
катастрофи». — Клінтон Ліф, журналіст Fortune

- Базується на фактах і наукових даних, які описуються
доступною мовою. Автор без зайвої «води» допомагає
усвідомити цю інформацію та дає конкретні поради, що
робити з нею далі.
- Відкриває очі на багато речей, про які ми всі чули, однак,
повною мірою не усвідомлювали їх важливість, зокрема,
перехід на відновлювані джерела енергії, відмову від
пластику і теплових електростанцій.
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