Серед багатьох болючих сторінок
історії

українського

народу

тема

голодомору 1932-1933 років залишається
однією

з

найскладніших

найдраматичніших.

Голодомор

і
–

не

історична минувшина, а глибока духовна
і демографічна рана. Жертви голодомору
обчислюються

мільйонами.

Сьогодні

історичний факт голодомору 1932-1933
років в Україні визнали близько 70 країн світу, в тому числі
парламенти 12 країн.
Голодомор

став

найбільшою

трагедією

за

всю

історію

українського народу. За масштабом, жорстокістю, цинізмом і
організованістю з боку влади та наслідками для майбутніх поколінь
він не має аналогів в історії людства. Демографічна катастрофа
посіяла в душах мільйонів людей фізіологічне почуття страху,
необоротно вплинула на генофонд нації.
Ми маємо знати, що нація стала жертвою страшного злочину,
який ніколи не повинен повторитись. Ми маємо усвідомити, що
сьогоднішнє населення України є нащадком тих, хто вижив в ті
страшні часи. Ми не повинні допустити, щоб пам'ять про Голодомор
згасала в історичній пам'яті.
Пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку книг, де зібрані
літературні та історичні матеріали, присвячені темі Голодомору
1932-1933 рр.

Голодомор 1932-1933 років в Україні як
злочин геноциду згідно з міжнародним правом
: монографія. – Вид. 3-тє, доп. – К. : Вид. дім
"Києво-Могилянська академія", 2014. – 365 с.
Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий - 1)

У книзі висвітлені вузлові питання правової
оцінки геноцидного характеру Голодомору 1932–
1933 рр. в Україні у світлі Конвенції ООН 1948 р
про попередження злочину геноциду та
покарання за нього. Основну увагу приділено
обґрунтуванню наявності наміру тоталітарного
комуністичного режиму частково знищити
українську націю шляхом виморення голодом
українських селян, які були її питомим
складником.
Розкрито механізм здійснення Голодомору,
порушені
питання
відповідальності
його
ідеологів,
організаторів,
замовників
та
виконавців.
Обґрунтовується
необхідність
формально-юридичної оцінки Голодомору компетентними органами України для
з’ясування всіх його обставин та негативних наслідків.
Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за
матеріалами кримінальної справи № 475 /
упор. М. Герасименко, В. Удовиченко ;
Інститут укр. археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського. – К. : Друкарня
"Бізнесполіграф", 2014. – 558 с.
Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий - 1)

У збірнику друкуються документи та
матеріали присвячені трагедії українського
народу ХХ ст. – Голодомору 1932-1933 рр.
Основу джерельної бази видання формує вибірка
матеріалів кримінальної справи №475, які
зберігаються в поточному архіві Апеляційного
суду Києва й налічують 331 том. Публікація
охоплює документи про відкриття справи,
свідчення
очевидців,
результати
судової
історично-правової та науково-демографічної
експертиз, висновок про психічний стан людей,
спричинений тривалим голодуванням, кореспонденцію іноземних дипломатів з Харкова,
фотоматеріали 1932-1933 рр., постанову Апеляційного суду Києва з мотиваційною
частиною про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українців.
До збірника також увійшли тексти офіційних перекладів міжнародно-правових
актів про злочини людства, відповідні законодавчі акти України та деякі інші
матеріали.

Станиславів і голодомор. Документальні
свідчення про реакцію станиславівців на
геноцид українського народу 1932-1933 років /
упор. Монолатій І., Соловка Л. – ІваноФранківськ : Лілея-НВ, 2009. – 64 с.
Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий - 1)

У 2007-2008 роках Україна відзначила
сумну дату - 75-ті роковини Голодомору.
Відчуваючи потребу активними діями сприяти
вшануванню
пам’яті
мільйонів
наших
співвітчизників, знищених більшовицькою владою
шляхом терору та штучного голоду, іванофранківське історико-краєзнавче об’єднання
«Моє місто», висловлюючи свою громадську
позицію і загальнаціональну солідарність,
підготувало збірник документальних свідчень про
реакцію станиславівців-українців на трагедію
Наддніпрянщини 1932-1933 рр., історичні студії українських учених про Голодомор і
його відлуння у світі.Відкривають збірник Закон України «Про Голодомор 1932-1933
років в Україні» та Указ Президента України «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами
Голодомору 1932-1933 років в Україні». У виданні опубліковані повідомлення польських
органів безпеки, документальні свідчення українських громадянсько-політичних діячів,
матеріали періодики, які розповідають про реакцію українського населення
Станиславова на Голодомор 1932–1933 рр.
Ідентичність і пам'ять у пострадянській
Україні : монографія. – К. : Дух і літера, 2009.
– 496 с.
Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий - 1)

Монографія
є
спільним
проектом
Українського Фулбрайтівського товариства і
Програми ім. Фулбрайта в Україні, в якій зібрані
наукові доповіді українською та англійською
мовами учасників 11-ї щорічної Фулбрайтівської
конференції, що відбулася в Києві 2008 року.
Розглядаються складні й почасти дискусійні
проблеми ідентичності та пам’яті в сучасній
Україні крізь призму істориків, філософів,
правників,
філологів
та
економістів.
Монографія розрахована на широке коло
читачів – науковців, викладачів університетів,
аспірантів, студентів і всіх тих, хто цікавиться
проблемами ідентичності та пам’яті в
українському суспільстві. Максимально збережено правопис і редакцію авторів. Думки
авторів можуть не збігатись із позицію редакційної колегії.

Національна книга пам'яті жертв Голодомору
1932-1933 років в Україні / І. Юхновський, В.
Верстюк, В. Борисенко, Г. Боряк. – К. : Вид-во
ім. Олени Теліги, 2008. – 1000 с.
Кільк. прим.: 2 (Абонемент науковий - 2)

Загальноукраїнський том “Національної
книги пам'яті жертв Голодомору 1932–1933
років” є лише частиною масштабного
загальноукраїнського видавничого проекту, який
включає в себе 17 обласних томів та том міста
Києва.
У книзі узагальнено сучасний стан наукових
досліджень з цієї проблеми. На основі архівних
джерел та свідчень очевидців розкриваються
причини, масштаби та наслідки Голодомору.
Публікуються реєстр архівних документів,
перелік населених пунктів, мешканці яких
постраждали під час Голодомору. Подано
вибрану
бібліографію
та
оригінальні
фотодокументи.
Видання розраховане на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, істориків,
краєзнавців, всіх тих, хто цікавиться історією України.
Голод 1932-1933 років в Україні очима
Істориків, мовою документів. – К. :
Політвидав, 1990. – 605 с.
Кільк. прим.: 1 (чит. зал навч. літ. - 1)

Збірник присвячений одній з найбільш
драматичних і закритих сторінок історії
українського народу - голодові 1932-1933 рр.
Вперше
обнародувані
унікальні,
щойно
розсекречені архівні матеріали, які відбивають
справжні причини, хронологічний перебіг та
наслідки трагедії.
У статтях вчених висвітлюються
соціально-економічні та моральні аспекти
здійснення в республіці сталінської політики
колективізації та хлібозаготівель, яка стала
безпосередньо
причиною
продовольчих
труднощів, а потім страхітливого голоду. Книга
розрахована
на
всіх,
хто
цікавиться
вітчизняною історією.

Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська
колективізація і голодомор / пер. з англ. – К. :
Либідь, 1993. – 384 с.
Кільк. прим.: 1 (чит. зал навч. літ. - 1)

Колективізація і голодомор 1929-1933
років – ця чи не найжахливіша соціальна
катастрофа нашого століття призвела до
більших жертв, ніж перша світова війна. То й
була справжня війна радянського режиму проти
власного народу, відлуння якої чутно й дотепер.
«Жнива скорботи» – переконлива спроба
відтворити для широкого загалу якомога
повнішу картину цієї трагедії. Автор книжки –
один із найвідоміших західних дослідників
радянської історії Роберт Конквест – написав її
тоді, коли не тільки в колишньому СРСР, а й
багатьма на Заході не визнавався навіть самий
факт голодомору.

Барка В. Поезія. Жовтий князь : повість. – К.
: Наукова думка, 2000. – 304 с.
Кільк. прим.: 1 (Абонемент художній - 1)

Ім’я Василя Барки – класика сучасної
української літератури – відоме у цілому світі.
Він живе і працює у США.
У книзі вміщено поезії В. Барки та повість
«Жовтий князь» – високомистецький твір про
голод в Україні 1932-1933 років.
Роман “Жовтий князь” (1958-1961 ) – це
перший в українській літературі великий
прозовий твір, присвячений національній
трагедії України – страшному голодомору 19321933 років, що забрав життя мільйонів людей.
Письменник
створює
символічний
образ
Жовтого князя, демона зла, який несе з собою
лише руйнування, спустошення, муки і смерть.

