
Гідність та свобода – воля народа! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ще в нас вогонь не згас в грудях, 

Ще має наш народний стяг, 

І тільки Січі прийде час,- 

Злетяться враз мільйони нас! 

(Олександр Олесь) 

З метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та 

донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в 

Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й 

мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року – лютому 2014 року 

постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, 

національних інтересів нашої держави та її європейського вибору, Указом Президента 

України від 13 листопада 2014 року було встановлено День Гідності та Свободи, який 

відзначається щорічно 21 листопада. 

Українському народові з давніх-давен притаманна тяга до волі, щирість, мужність, 

самоповага. Цими якостями володіли і козаки, і пересічні й видатні особистості 

наступних поколінь українців. Але хто сказав, що зараз щось змінилося? Лагідний, 

співучий, терплячий наш народ хутко стає на боротьбу, коли йому вривається терпець, 

коли будь-хто зазіхає на його свободу, національну й особисту гідність. 

Так трапилось у листопаді – грудні 2004 року, коли кампанія протестів, мітингів, 

пікетів, страйків та інших актів громадянської непокори в Україні переросла у 

Помаранчеву революцію. 

21 листопада 2013р., в 9-ту річницю Помаранчевої революції розпочався Євромайдан 

– масова акція протесту проти призупинення курсу держави на асоціацію з Євросоюзом. 

Згодом ці події переросли у Революцію Гідності, найбільшу з часів здобуття Україною 

незалежності. Протягом цих подій українці різного віку, різних верств населення, різного 

соціального рівня одностайно виявляли мужність, хоробрість, звитягу, безстрашність у 

захисті прав і свобод свого народу. 

Цим героїчним сторінкам новітньої історії нашої батьківщини й присвячено 

віртуальну виставку. 



Конвенція про захист прав людини 

і основоположних свобод. Застосування 

в Україні. – К. : МінЮст України, 2006. 

– 176 с. 
Кільк. прим. 9 (Абонемент науковий – 5, 

абонемент учбовий – 4) 

Прийняття Верховною Радою України 23 

лютого 2006 р. Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» поставило крапку в 

багаторічній дискусії щодо того, можуть, або ж 

не можуть національні суди застосовувати 

практику Європейського суду. Ця книга є 

офіційним перекладом тексту Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод – 

його третій варіант, зумовлений нагальними 

потребами української правничої практики. 

При підготовці цього останнього, 

третього офіційного перекладу, робота велася 

паралельно з обома оригінальними текстами – 

англійською і французькою мовами. До її 

виконання було залучено не тільки перекладачів, а 

й юристів – знавців практики Європейського суду 

з прав людини, а також мовних редакторів. 

Таким чином, це видання є реальним 

інструментом впровадження в український 

правопорядок і в українське судочинство Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

практики Європейського суду з прав людини, і ще одним реальним кроком до утвердження в Україні 

верховенства права. 

 

Андрусяк Т. Шлях до свободи 

(Михайло Драгоманов про права 

людини). – Львів : Світ, 1998. – 189 с. 
Кільк. прим. 1 (Абонемент науковий – 1) 

 

У монографії досліджуються погляди 

Михайла Драгоманова на права людини — 

проблему, надзвичайно актуальну для сучасного 

суспільства загалом і українського – зокрема. 

Показані їх місце і роль у всій суспільно-

політичній програмі мислителя, а також 

значення для національного та політичного 

визволення українського народу. У книзі також 

вміщено драгоманівський конституційний 

проект «Вільна Спілка», який передбачає 

закріплення прав і свобод людини, гарантій їх 

реалізації та захисту. 

Для науковців, викладачів і студентів вишів, 

усіх, хто цікавиться проблемами історії 

української правової та політичної думки, 

правами людини 

 

 

 

 
 



Лук'яненко Л. Національна ідея і 

національна воля. – К., 2006. – 288 с. 
Кільк. прим. 1 (Абонемент науковий – 1) 

 
У просвітницько-публіцистичній праці автор 

розглядає наріжне питання ідеології української 

держави, дає оцінку державотворчого процесу в 

Україні, його окремих складових — економічних, 

політичних, соціальних, моральних.  

Головною темою є проблема національної ідеї, 

рефреном – заклик до свободи й єдності народу 

через відродження мови, традицій, культури, 

національної гордості, любові до України. Левко 

Григорович Лук'яненко, автор книги, – український 

політичний та громадський діяч, письменник, 

радянський дисидент, борець за незалежність 

України у ХХ сторіччі, співзасновник Української 

Гельсінської Групи, народний депутат України, 

Герой України, автор «Акту проголошення 

незалежності України». 

Це чесна, щира, просякнута великою любов’ю 

до України та її народу, книжка, читати яку є не 

лише підстави, але й глибока потреба. 

 

 

 

 

Литвин В. М. Україна – 2004. Події. 

Документи. Факти : в 3 т. – К. : 3 Медіа, 

2005. 
Кільк. прим. 1 (Абонемент науковий – 1) 

 

На основі першоджерел, що друкуються 

вперше, розкриваються головні віхи та дійові особи 

у розв’язанні гострої політичної кризи в Україні у 

листопаді-грудні 2004 року. 

Надано стенограми пленарних засідань 

Верховної Ради України, тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради, спільних парламентсько-урядових 

засідань, зборів Погоджувальної ради керівників 

депутатських груп і фракцій, тексти постанов і 

законів, виступів, прес-конференцій та листів 

Голови Верховної Ради України, засідань «Круглих 

столів» з урегулювання політичної кризи та рішень 

Верховного й Конституційного Судів України. 

Завдяки цим першоджерелам читач краще зможе 

зрозуміти підстави, хід та рушійні сили 

Помаранчевої революції. 

Видання розраховане на фахівців у галузі 

новітньої політичної історії України, права, 

політології та на широке коло читачів. 

 

 



Майдан. Пряма мова. Кн. 1. – К. : 

Національний музей Революції Гідності, 

2019. – 448 с. 
Кільк. прим. – 1 (Абонемент науковий – 1) 

 

35 інтерв'ю, записаних з учасниками та 

свідками подій Революції Гідності в Україні, 

складають першу книжку видавничої серії усних 

історій. Євромайдан – драматичний період новітньої 

історії України постає перед нами у спогадах, 

враженнях, роздумах учасників, які вони особисто 

вважають важливими, які їм найбільше 

запам'яталися. Згідно із засадами усної історії як 

наукового методу, оповіді наведено зі збереженням 

мовних і стилістичних особливостей та з 

мінімальними правками, потрібними для полегшення 

читання. На початку майже всіх інтерв’ю надано QR-

код, за допомогою якого Ви можете прослухати 

оригінальні записи, або аудіофайли на сайті музею-

видавника (адреса сайта – на 5 сторінці). Наприкінці 

книги до вашої уваги – інформація про Національний 

меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні. 

Видання розраховано на широке коло істориків, 

етнологів, мовознавців та інших гуманітаріїв, музейників, соціологів, а також усіх, хто цікавиться 

історією України. 

 
 

Майдан : ландшафти пам'яті. 

Назустріч свободі / укл. І. Пошивайло. – К. : 

Національний музей Революції Гідності, 

2017. – 48 с. 

Кільк. прим. – 1 (Абонемент науковий – 1) 

 

Це буклет Національного меморіального 

комплексу Героїв Небесної Сотні. Новостворений 

Національний музей Революції Гідності ще називають 

безпечним місцем для небезпечних ідей.  

Генеральний директор закладу Ігор Пошивайло 

розповість читачеві про нові підходи у музейній 

справі, поділиться цікавим фотографічним та 

документальним матеріалом, висвітлить головну 

ідею Національного меморіального комплексу Героїв 

Небесної Сотні – Музею Революції Гідності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Майдан від першої особи. 45 історій 

Революції гідності / упор. Т. Ковтунович, Т. 

Привалко. – К. : К. І. С., 2018. – 320 с. 
Кільк. прим. –3 (Абонемент науковий – 3) 

 

У збірнику подані фрагменти спогадів 

учасників протестних акцій, що відбувалися в Україні 

з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року і 

названі Революцією Гідності. Інтерв’ю були зібрані 

Українським інститутом національної пам’яті у 

рамках проекту «Майдан: усна історія». Проект 

реалізується у партнерстві з Фондом збереження 

історії Майдану. До збірника відібрані спогади 

учасників, різних за статтю, віком та умовною 

формою участі, з тим, щоб представити 

структурованість Майдану як самоорганізованої 

соціальної мережі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майдан від першої особи. 

Регіональний вимір. Вип. 3. Ч. 1. 

Автономна Республіка Крим - Луганська 

область. – К. : К. І. С., 2017. – 416 с.  
Кільк. прим. – 1 (Абонемент науковий – 1) 

 

У збірнику подані фрагменти спогадів 

учасників та очевидців протестних акцій в регіонах, 

що відбувалися під час Революції Гідності. Інтерв'ю 

зібрані регіональними робочими групами у рамках 

проекту Українського інституту національної 

пам'яті «Майдан: усна історія». Фрагменти спогадів 

доповнені джерелами документального характеру, 

дописами із соціальних мереж, світлинами, 

агітаційними матеріалами. Метою видання є спроба 

реконструкції подій місцевих майданів, включення 

спогадів про них до загальнонаціонального наративу 

Революції Гідності. Видання покликане сприяти 

збереженню пам'яті про Майдан та його учасників. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курков А. Дневник Майдана. – Х. : 

Фоліо, 2018. – 234 с. 

Кільк. прим. – 4 (Абонемент художній – 4) 

Восени 2013 року Андрій Курков для 

австрійського видавництва "Хаймон" готував 

збірник есе про Україну. Однак 21 листопада стало 

зрозуміло, що закінчити його він не зможе. Замість 

збірки есе для європейського читача була написана 

ця книга. У ній автор детально, по днях описував, що 

відбувалося в Україні з самого початку Євромайдану. 

Це не революційний бойовик і не агітаційний текст – 

це особистий щоденник письменника. На сторінках з 

92 по 97 розташовано матеріал «18, 19 і 20 лютого» 

– переломних днів у подіях Революції Гідності. Книгу 

написано російською, згодом "Щоденник Майдану" 

було опубліковано в перекладах англійською, 

німецькою, французькою, японською та іншими 

мовами, оздоблено фотографіями, а для українського 

видання його доповнено репортажем про події, що 

відбувалися в Україні до початку листопада 2014 

року. 

 

Терейковська С. Небесна сотня. 

Життєписи. Кн. 1. – К. : Національний 

музей Революції Гідності, 2018. – 432 с.                  

 Кільк. прим. – 1 (Абонемент науковий – 1) 

Це документально-публіцистичний 

мартиролог Героїв Небесної Сотні. Його створила 

Світлана Терейковська, педагог, волонтер, учасниця 

Революції Гідності. У першому томі – нариси-

життєписи, що розповідають про тридцять п'ять 

яскравих доль активістів Євромайдану, які віддали 

життя заради перемоги демократії, маловідомі 

біографічні факти, спогади та свідчення рідних, 

друзів, земляків. Про краматорчанина Сергія 

Бондарева, колишнього випускника факультету 

автоматизації ДДМА, Ви прочитаєте на сторінках 

88-93. 32-річний Сергій – яскравий приклад людини 

майбутнього в європейській Україні: сміливець і 

патріот, талановитий програміст, веселий, 

життєрадісний інтелектуал, мандрівник, чудовий 

чоловік і батько – понад усе шанував українську 

мову та культуру, любив історичну літературу про 

героїв, і загинув як герой. Убитий біля будинку 

Профспілок 18.02.2014р. 

 

 



Небесна сотня / К. Богданович, Х. 

Бондарева, Ю. Бухтоярова та ін. ; упор. О. 

Трибушна, І. Соломко. – Х. : Фоліо, 2018. – 

206 с. 

Кільк. прим. – 1 (Абонемент науковий – 1) 

 Цю книгу писали українські журналісти. 

Писали аби розповісти, чим жили ці “воїни світла”, 

що любили, у що вірили, за що стояли на Майдані. 

Книга мала бути про тих, хто загинув у Києві у три 

найзапекліші дні – з 18 по 20 лютого 2014 року. 

Українці поклали голови за свободу не тільки на 

Майдані і не тільки у Києві. Їх більше сотні. «Ми не 

могли оминути і тих, хто загинув по інший бік 

барикад. Вони теж жертви режиму», – пише 

упорядник. Цю книгу написано 2-ма мовами – 

російською та українською – з поваги до героїв, які 

приїхали на Майдан із різних куточків України. Це 

дуже різні люди: заробітчани, науковці, підприємці, 

вчителі... Усі вони – молоді, сучасні і успішні, люблячі 

батьки і патріоти України. Крізь призму їхніх 

почуттів автори хотіли відтворити атмосферу, у 

якій жили і загинули ті, хто врятував і змінив 

Україну. 

Наші земляки – Сергій Бондарев (с. 38), інший краматорчанин – Іван Пантелєєв (с. 118) – 

музикант, соліст, гітарист, поет починаючої рок-групи «Небо Мінуса». Більш як 2 місяці провів у 

Києві в надії змінити майбутнє країни на краще. Загинув 20.02.2014 на Інститутській. 

 

Дудка Г. Небесна Сотня : поезія. – Х. 

: Фоліо, 2019. – 220 с. 
Кільк. прим. – 4 (Абонемент художній – 4) 

 
Ганна Іванівна Дудка (нар. 1962 р.) – 

українська поетеса, член Національної спілки 

письменників України, автор шести поетичних 

збірок.  

Була свідком подій на Майдані Незалежності 

та гостро пережила розстріл Небесної Сотні. 

Кілька віршів про героїв увійшли до книжки «Танок 

Саломеї» (розділ «Безсмертні»). Ідея написання 

книги про кожного з героїв Небесної Сотні 

народилася під час участі у програмі «Сила Духу» 

на Всесвітньому християнському радіо «Марія», 

коли слухачі просили написати про їхніх полеглих 

земляків. Досліджуючи життя, спогади, 

переглядаючи відео про героїв, переконувалася у 

надзвичайних рисах характеру, талановитості та 

людяності кожного з них, що коротким життям 

заслужили безсмертя. Поетичні портрети Героїв 

увійшли до нової збірки «Небесна Cотня». 

Читач дізнається про Воїнів Світла через 

поетичні рядки, які торкаються найглибших струн 

душі. 

 

 

 



Україна в мені ( Ukraine within me ) / 

укл. Н. Нікалео. – Львів : Апріорі, 2018. – 

100 с. 
Кільк. прим. – 5 (Абонемент художній – 5) 

 
"Україна в мені" – це перша збірка Львівського 

жіночого літературного клубу написана під 

враженням подій на Майдані 2014 року. Відкрити 

очі пересічному європейцю на усю глибинну красу і 

неповторний біль України, допомогти зрозуміти 

цінності нації, древню культуру, складну історію та 

великі перспективи – мета цієї антології. 

Львівский жіночий літературний клуб має 

багатотисячну армію прихильних читачів, до його 

складу входять письменниці, чиї романи набувають 

нагороди та обговорюються критиками. Їхня 

творчість дарує людям неповторні емоції, світло 

та надію. Клуб займається поширенням та 

промоцією сучасної української літератури. 

Книгу видано двома мовами – українською та 

англійською. 

 

 

 

 

 

 

     Книга пам’яті 2014-2020. – Вінниця : 
Нілан-ЛТД, 2020. – 164 с. 

Кільк. прим. – 1 (Абонемент науковий – 1) 

 

Книгу присвячено пам’яті захисників 

України, які загинули у боротьбі за незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність 

України. У книзі зібрана інформація про 137 

захисників, які віддали своє життя за Україну.  

Книга вийшла накладом у 500 примірників та 

видана коштом Донецької облдержадміністрації. 

Над цим проєктом команда облдерж-

адміністрації працювала понад 4 місяці. Книгу 

надруковано на основі матеріалів МВС, 

Міністерства оборони, СБУ, Міністерства у 

справах ветеранів. 

Книгу пам’яті передано головою Донецької 

облдержадміністрації Павлом Кириленком 

родинам загиблих, а також до місцевих бібліотек 

і навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

 


