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До Дня пам’яті та примирення  

та до Дня Перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні  

бібліотека презентує  

віртуальну книжкову виставку 

«Уклін живим, загиблим слава» 

 
Шановні користувачі бібліотеки! 

 

 На віртуальній виставці представлені книги ,  

 які ви знайдете в Інтернеті та зможете із ними              

ознайомитися використовуючи комп’ютер в                 

читальній залі нашої  бібліотеки. 
 

 

 

Презентацію піготувала 

бібліотекар Пономаренко Людмила 
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       Починаючи з 2016 року Україна вшановує 8 та 9 травня в 

європейському дусі пам’яті та примирення. Символом 

ушануванняє червоний мак як кривавий слід від кулі.  

Гасло: «1939-1945. Памятаємо. Перемагаємо». 

Цей день, щасливий і сумний, гуртує представників усіх 

поколінь в їх щирокому прагненні віддати довічну шану і 

повагу захисникам Вітчизни.. 
                                                                

П А М’ Я Т Ь 

І живуть у пам’яті народу 

Його вірні дочки і сини, 

Ті, що не вернулися з походів 

Грізної, великої війни. 

Їх життя, їх помисли високі,  

Котрим не судилось розцвісти, 

Закликають мир ясний і спокій, 

Як зіницю ока, берегти. 
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                         Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум'ї війни.    

                                 Україна та українці у Другій світовій                                                     

/ В.В'ятрович, С. Громенко, М. Майоров [та ін.].                                  

- Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 352 с 

                         Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в                                                      

суспільному    сприйнятті минулого,відновлюється інтерес                                        

до історії України. Читач може познайомитися з думкою                                            

провідних вітчизняних істориків, результатами останніх           наукових 

досліджень та відкриттів. При цьому автори не  виконують ідеологічне 

замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє  

кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках. 

      • Українське питання наприкінці 1930-х рр.: пакт Молотова -Ріббентропа 

• Тотальна війна на винищення: Україна у радянсько-німецькій війні  

1941-1945 рр. 

        • Акт 30 червня 1941 р. - спроба ОУН(б) відновити українську державність      

• Непростий вибір союзника: українці між західними демократіями 

та гітлерівською Німеччиною. 

Сьогодні ці теми стали вкрай актуальними, і пропонована книжка може     

   відповісти на чимало питань, які цікавлять і турбують кожного українця.                                                                    
 

                                                                                                                                                                                             

 

 

    

 

 

 

 

 

Режим доступу: https://avidreaders.ru/book/v-d-reyshtagu-do-vodz-mi.html 
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                                                Війна і міф. Невідома Друга світова /І.Бігун,                                          

С.Бутко.  В .В’ятрович та ін.; за заг. ред.                                                 

О.Зінченка, В.В`ятровича, М.Майорова.-                                           

Харків:Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 272с. 

                                        Співробітники Українського інституту національної                                              

пам`яті  досліджують документи тієї доби. Дізнайтеся правду,                                  

яку приховували від нас! Чи правда, що пакт Молотова–               Ріббентропа 

був вимушеним  кроком для СРСР? Чи завжди                                      Радянський 

Союз був непримиренним  противником нацистів?                              Чи правда, 

що українські націоналісти масово винищували євреїв під час            війни, 

особливо у Львові та Бабиному Яру? Сталін узгоджував військові дії         з 

Гітлером? Бандера був агентом спецслужб нацистів? Кримські татари                

масово дезертирували на початку війни? На ці теми ще 30 років тому                    

боялися    говорити навіть із рідними! 

 

Режим доступу URL: http://gazeta.aif.ni/_/online/. 
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Вершигора П.П. Люди з чистою совістю 

   /П.П Вершигора. – К. :Видавнцтво політичної 

літератури України, 1974. – 568 с. 

Ця книга – своєрідний художньо-документальний літопис 

партизанського зєднання, очолюваного С.А. Ковпаком, 

його сміливих рейдів по ворожих тилах від Брянських 

лісів до Полісся, від Київщини до Карпат. У точних і 

яскравих  замальовках Героя Радянського Союзу 

П.П.Вершигори як живі постають легендарний командир 

С.А. Ковпак, С.В. Руднев, Г.Я. Базима, інші відважні 

партизани – люди з чистою совістю, що в грізний для 

Батьківщини час не шкодували життя  заради її 

визволення від фашистських загарбників. 

Режим доступу: https://www.litmir.me/br/?b=44465&p=1. 
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Війна. Окупація. Пам′ять: Примусові робітники з 

України в окупованій Європі: Матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 27 

вересня 2012 р. /ред. кол.: В.Ф. Солдатенко, Д.В. 

Ведєнєєв, Г.Г.Грінченко та ін.; упорядн.: 

P.І.Пилявець, В.М.Яременко. Український інститут 

національної пам′яті; Інститут історії України НАН 

України. — Київ : НВЦ «Пріоритети», 2012. — 230с. 

 
    Збірник вміщує наукові доповіді і статті учасників конференції –                 

вітчизняних істориків, краєзнавців, працівників наукових установ,              

освітніх закладів і музеїв, присвячені питанням, пов’язаним із насильним 

вивезенням населення України для примусової праці до нацистської 

Німеччини та окупованих нею країн, умовами життя та праці «остарбайтерів» 

і військовополонених, їх репатріацією до СРСР, політикою влади до них та 

долею після повернення на батьківщину, проблемою історичної та 

національної пам’яті про жертви нацистських переслідувань 

 Режим доступу: http://resource.history.org.ua/item/0008309  
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Драбкин А. Я бився на Т-34 / А. Драбкин. – М. : 

Екмо, Яуза, 2006. – 352 с., іл. 

 Книга створена на основі записів та інтерв'ю з 

ветеранами-танкістами, які воювали на наймасовішому 

танку часів Великої Вітчизняної війни – легендарної 

«тридцятьчетвірці». Великі танкові бої Другої світової, 

жахливі реалії бойових дій, а також повсякденне життя 

бійців, що пронизане горем і радощами, – все це 

відображено в спогадах ветеранів, які пройшли крізь 

пекло війни 

 

Режим доступу: 

http://loveread.ec/view_global.php?id=34564  
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Книга пам’яті Дробицького яру : Спогади. Нариси. 

Документи / авт.-укл. В.П. Лебедєва, П.П. 

Сокольский. – Х. : Прапор, 2004. – 208 с., іл. 

 
«Особливим» районом Харкова називали фашисти 

територію навколо робітничого містечка Тракторного 

заводу. І мало хто тоді здогадувався, що приховувалося 

за цією таємничістю, аж поки у грудні 1941 року у 

бараках Верстатобуду і 8-го тресту, а потім У 

Дробицькому яру зондер-вбивці не почали вершити свої 

криваві злочини. Всього за три тижні вони розстріляли 

там понад 10 тисяч наших співгромадян, чия «провина» 

полягала лише в тому, що вони були євреями… Про це 

й розповідає книжка, котру склали архівні документи, 

нариси, свідчення очевидців трагедії, які дивом 

урятувалися, спогади рідних та знайомих жертв, 

фотокартки. До збірника увійшли і списки загиблих 

людей, чиї імена вдалося встановити. 

 
Режимдоступу :https://www.goodreads.com/book/show/34845499  
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Сорок перший ... Розтерзаний, стікаючий кров'ю Київ….29 

вересня… Натовпи євреїв, жителів усіх районів міста, 

тужливими потоками вливаються в Дехтярівська вулицю. 

На обличчях сум'яття, страх, безвихідь. Плачуть діти. 

Застиглі сльози в очах людей похилого віку. В них – 

вічність. Маленьких, немічних і літніх людей везуть в 

візках і на підводах, упереміж з нехитрим домашнім 

скарбом, нікому не потрібними меблями, дитячими 

матрацами, ляльками, вузликами з їжею ... Дорога в 

безсмертя закінчується через два кілометри, на вузькому 

виступі глибокого яру, розстріляного, як і люди. Внизу - 

одна з найбільших братських могил ... Пам'ятники 

бувають різними. Роман-документ Анатолія Кузнєцова 

«Бабин яр» є пам'ятником однієї з найстрашніших 

людських трагедій Другої світової війни. 

 

 

К узнецов А. Бабин яр : роман-документ / А. 

Кузнецов. – К. : МИП «Оберіг», 1991. – 352 с. 

 

Режим доступу https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8409  
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Ковпак, С. А. Від Путивля до Карпат / С. А. 

Ковпак; літ. запис Є. М. Герасимова. – К. : 

Вид-во політ. літ. України, 1979 – 287 с.  

 Книга присвячена героїчним справам Сумського 

партизанського з’єднання. 1942 року воно здійснило 

похід із Брянських лісів на Правобережну Україну, а в 

1943 р. – легендарний Карпатський рейд. По території 

багатьох областей України, Росії, Білорусі, захоплених 

ворогом, пройшли партизани Ковпака 

 

 

Режим 

доступу:https://www.litmir.me/br/?b=198882&

p=1  
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Покришкін О.І. Небо війни : повість 

фронтових літ / О.І. Покришкін; літературний 

запис А. Хорунжого. – К. : Видавництво 

політичної літератури, 1972. – 510 с. 

 Книга мемуарів тричі Героя Радянського Союзу, 

генерал-полковника авіації  Покришкіна О.І.– 

хвилююча розповідь про героїзм радянських 

льотчиків під час Великої Вітчизняної війни. У цьому 

документальному творі читач знайде захоплюючі 

епізоди повітряних боїв проти фашистських 

стерв’ятників над Молдавією, Україною, Польщею, 

Чехословакією і Німеччіною. Від бойових польотів у 

перший день війни до останніх сутичок з ворогом над 

його власним лігвом – такий славний шлях наших 

мужніх соколів-переможців відтворює ця повість. 

 

 

Режим доступу:https://javalibre.com.ua/java-book/book/161 



12 

 Сабуров, О. М. Відвойована весна / О. М. Сабуров. 

- К. : Политіздат України , 1975. – 718 с. 

 
Книга розповідає про формування та зміцнення 

партизанського з’єднання під командуванням       

О. М. Сабурова, про ратні подвиги народних 

месників на Брянщині та Україні, про повоєнну 

долю героїв. 

 

 

 

 

Режим доступу: 

https://elibrary.unatlib.ru/handle/123456789/8811 
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На виставці використані                                       

власні ресурси бібліотеки                                    

та матеріали з відкритих                                   

джерел 

 

 

 

 

 

 

ПРИЄМНОГО ТА КОРИСНОГО ЧИТАННЯ ! 

 


