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Віртуальна книжкова виставка до
Дня пам’яті жертв голодомору та

політичних репресій. 
На книжковій виставці представлено 

документи, фотографії та публікації про геноцид 

української нації, спогади і свідчення очевидців, тих, 

хто у своїй пам’яті крізь роки проніс страждання та 

біль спричинені тоталітарним режимом.

Щоб історія, на новому суспільному витку, 

більше ніколи не повторила свого жахливого досвіду, 

пропонуємо вам ознайомитися з матеріалами 

бібліотечного фонду про Голодомор 1932-1933рр.

Адже ви - будівники майбутньої держави, 

знаючи історію, ніколи не дозволите Геноциду 

прийти на нашу українську землю.



33-й Голод. Народна Книга-

Меморіал [ Текст ] /Упоряд. 

Л.В.Коваленко, В.А. Маняк.– К.: Рад. 

письменник, 1991.– 584 с.

Ця книга - єдине документальне

джерело,в якому зібрано свідоцтва

очевидців про голод в Україні.Більшість

із них стала жертвою голодомору.

Перше, що вражає кожного, хто

бере у руки Народну Книгу-Меморіал, –

це чорні фарби – вираження нашої

запізнілої скорботи, дане видання –

«це і цвинтар пам'яті, і поминальник, і

енциклопедія горя та смутку».       

Трагедія народу, висповідана

голосом людей-мучеників. Книга 

народної пам'яті, де люди звіряються, 

виважують, свідчать, де правда історії

озивається в тисячах людських доль.



Білошапка В.В.,Петренко І.Д. 

Голодомор 1932-1933: 

Олександрівський вимір [ Текст]. -

Кіровоград: Центрально-Українське

видавництво, 2006.- 296 с.

Актуальність пропонованого 

читачам видання – поза сумнівом. 

Енергетика живих фактів, які збережені 

спогадами жителів Олексндрівщини, 

має, на перший погляд локальний 

характер. Проте загальна тенденція до 

знищення нації, криє в собі далеко не 

регіональнй потенціал. 

Цифри, прізвища, 

фотодокументи у комплексі створюють 

неймовірно гірке враження. Це і мало 

стати надзавданням пропонованого 

читачеві документу.



Український голокост. 

1932–1933. Свідчення тих, хто

вижив. Том 2  [Тест]  / Упоряд. 

Ю.Мицик . - К.: Вид. дім "Києво-

Могилянська академія", 2004. – 443 

с. 

У книзі вміщено свідчення

тих, хто пережив одну 

з найжахливіших трагедій в історії

людства — голодомор-геноцид 

1932–1933 рр., спрямований на 

вигублення українського народу. 

Спогади, які збиралися

протягом 10 років, дають змогу

побачити дію страхітливого

механізму знищення українського

селянства, відновити замовчувані

досі сторінки історії рідного краю.

Видання зібране в чотирьох 

томах.



Голодомор 1932-1933 років в 

Україні: документи і матеріали [Текст]/ 

Упоряд. Р.Я.Пиріг;– К.: Києво-

Могилянська академія, 2007. – 1128 с.

У книзі вміщено великий 

комплекс документів і матеріалів, які

переконливо розкривають причини, 

перебіг, масштаби та наслідки страшної

соціогуманітарної катастрофи

українського народу інспірованої

радянським політичним режимом на 

початку 1930-х років. Це найповніше

тематичне зібрання автентичних джерел

з історії українського голодомору.



Голодомор. Геноцид 

українського народу 1932-

1933 [Текст]/ Автор. 

В.Верстюк, В.Тиліщак, 

І.Юхновський. -К.: Вид-во

ім. Олени Теліги,2008. - 24с.

Автори брошури розкривають тло

трагедії, наголошують на її

штучності. Вони аргументовано

доводять, що творцями

Голодомору була верхівка

комуністичної партії на чолі з Й. 

Сталіним. У центрі авторської

уваги пошук відповіді на питання, 

чому терор голодом був

спрямований проти України. 

Брошура написана на основі

детального вивчення історіографії

проблеми, в ній широко 

використано документальні

матеріали, свідчення очевидців. 



Конквест. Р. , Жнива 

скорботи [Текст]: Радянська

колективізація та голодомор.-

К.: Либідь, 1993. - 384 с. 

... На сьогоднішній день ця книга 

є єдиним історичним звітом про 

найважливіший період

радянського минулого. Вона 

відображає страшний час 

кривавої сталінської доби, 

жахливий за кількістю своїх

жертв. У книзі показано, як під

тиранією Сталіна і його

поплічників було знищено все 

старе селянство, а разом з ним 

вирубане і історичне коріння

російського, українського та інших

народів.



Дзвони голодної смерті 

[Текст] . – Кіровоград, 2007. – 43с.

Підготовлена для цього 

збірника інформація складається з 

виступів учасників конференції “Голод

у хлібному краї ” (2003) та 

“Кіровоградщина. Голодомор 1932-

1933 років та політичні репресії у 

ХХст.”, які відбулися у відділі 

краєзнавства Кіровоградської 

обласної універсальної наукової 

бібліотеки     ім. Д. І. Чижевського.



Голодомор очима письменників. 

Художня література про голодомор.

Барка, Василь Жовтий князь [Текст] : Повiсть;Поезiя / 

Барка,Василь;Худ.оформ. Р.Пахолюка. - 304 с. 

Гудима, Андрій Дмитрович. Кара без вини [Текст]: Роман/ 

Худож. Ю.В.Кузнєцова; Під ред. І.І.Оржеховської. - К.: Урожай, 1993. -

288 с. 

Гуцало, Євген Пилипович. Сльози божої матері [Текст]: 

Повісті / Під ред.Н.О.Паняєвої. - К.: Молодь,1990.- 264 с. 

Дімаров, Анатолій Андрійович. В тіні Сталіна [Текст]: Повісті / 

Під ред. М.Цівина. - К. : Дніпро,1990. - 176 с. 

Загребельний, Павло Архипович. Тисячолітній Миколай

[Текст]: : Роман /Під ред.Т.Гуменюк. - К. : Фірма "Довіра", 1994. - 636 с. 

Запаренко, Панас Зіновійович. Дума про дитинство [Текст]: 

Повість: Для сер. та ст. шкільн. віку /Худож. П.Х.Ткаченко; Передм. 

Є.П.Гуцала. - К. : Веселка, 1990. - 292 с. 

Збанацький, Юрій Оліферович. Ошукана віра: Невигадані

оповідання, збережені в пам'яті Каленика Стратоновича 

Переплигнигопченка, учителя сільської школи [Текст]: /Худож. 

С.Цилов; Під ред. П.Л.Швеця. - К.: Радянський письменник, 1989. - 333 

с. 




