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скорбота»
віртуальна презентація



Голод... Це страшне слово повертає нас у 

далекі 1932-1933 роки. Український народ у 
смутку і скорботі доземно схиляє голови, 
вшановуючи пам’ять мільйонів його жертв.

До відзначення чергової річниці Голодомору 
пропонуємо віртуальний перегляд друкованих 
видань, які є у фонді нашої бібліотеки. 



Національна книга пам'яті жертв голодомору 

1932-1933 років в Україні. – Київ : Вид-во ім. Олени 

Теліги, 2008. – 1000 с.

На основі архівних джерел та 
свідчень очевидців розкриваються 
причини, масштаби та наслідки 
Голодомору. В книзі опублікова-
ний  реєстр архівних документів, 
перелік населених пунктів, 
мешканці яких постраждали від 
Голодомору.

Видання розраховане на 
науковців, викладачів, істориків та 
всіх, хто цікавиться історією 
України.

 



Великий голод в Україні 1932-1933 років : у 4 т. –

Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. 

Т. 1 : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – 838с.

Т. 2 : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – 814с.

Т. 3 : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – 781 с.

Т. 4 : Звіт Конгресово-президентської Комісії США з    

дослідження великого голоду 1932-1033 рр. В Україні. – 622 с.

У 1-3 томах зібрано свідчення 
очевидців- емігрантів з України за 
спеціальною методикою oral history і є 
доказом геноциду українського народу.

У 4 томі видання  розміщено 
підсумковий звіт з додатками Комісії 
Конгресу США.  Проаналізувавши 
свідчення та документи, комісія дійшла 
висновку, що Голод 1932-1933 років був 
спланованим геноцидом, направленим 
на винищення української нації. 



Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали / 

Пиріг Р.Я., упоряд. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2007. – 1128 с.

У книзі використано великий 
комплекс документів і матеріалів, які 
переконливо розкривають причини, 
перебіг, масштаби та наслідки страшної 
соціогуманітарної катастрофи 
українського народу на початку 1930-х 
років. Подано документи місцевих 
партійних та радянських органів, суду, 
прокуратури, міліції; листування 

Й. Сталіна, Л. Кагановича, В. Молотова 
та інших; численні звернення селян -
листи, заяви, скарги, прохання; 
унікальні записи свідків голодомору.

Вміщено також матеріали 
зарубіжних дипломатичних 
представництв, організацій української 
еміграції, міжнародної громадськості.



Епплбом Е. Червоний Голод. Війна Сталіна проти України / Е. 

Епплбом. – Київ : HREC PRESS, 2018. – 440 c.

Енн Епплбом висвітлює історію 
Голоду 1932-1933 років та події, що 
цьому передували. На основі 
архівних документів, щоденників, 
усних свідчень, мемуарів, 
досліджень українських та 
зарубіжних науковців авторка 
доводить, що штучний голод в 
радянській Україні та репресії проти 
української інтелігенції на початку 
1930-х стали складовими єдиного 
наміру Сталіна та його поплічників -
знищити Україну.

Розуміння причин та наслідків 
Голодомору можуть багато чого 
прояснити в нинішніх українсько-
російських відносинах.



Книга упорядкована на основі 
свідчень, зібраних у різних країнах  
та розкриває картину тотального  
вилучення продовольства. Також 
подано аналіз політики радянської 
влади напередодні та під час 
Голодомору, позбавлення 
українського села засобів існування.

Рекомендовано  науковцям, 
політикам, викладачам, студентам, 
краєзнавцям, усім, хто цікавиться 
цією трагічною сторінкою нашого 
історичного минулого.

1933: "І чого ви ще живі?" / упоряд. Т. Боряк. – Київ : Кліо, 

2016. – 720 с.



Барка В. К. Жовтий князь : роман / В. К. Барка. – Харків:    

Фоліо, 2008. – 317 с.

Перший прозовий твір у світовій 
літературі, присвячений 
Голодомору 1932-1933 років. 

З пронизливою достовірністю 
автор описує страшні картини 
трагедії. Численні селища 
вимирали поспіль, а над ними в 
моторошній пустоті майорів 
червоний прапор. 

На основі книги українським 
режисером Олегом Янчуком 
створено фільм “Голод 33”, який 
став першим художнім фільмом, що 
розкриває страшний злочин 
більшовицького режиму проти 
українського народу.



Осьмачка Т. Ротонда душогубців : оповідання / Т. Осьмачка. – Київ 

: Укр. письменник, 2008. - 287 с.

У творі Тодося Осьмачки 
«Ротонда душогубців» 
зображено глибокий трагізм 
долі українського народу 
напередодні великого 
голодомору 1932-33 років, 
подано художньо-
психологічний аналіз 
організації цього штучного 
голоду, правлячою тоді 
тоталітарно-терористичною 
сталінською клікою.



Чорна книга України : зб. документів, архівних матеріалів, 

листів, доповідей, статей, досліджень, ессе / упоряд. 

Ф. Зубанич. – Київ : Просвіта, 1998. – 784 с.

“Чорна книга України” 
складена на основі 
свідчень, архівних 
документів  очевидців  
трагедії. Книга про те, як 
тоталітарна система 
знущалась над  долями 
українців впродовж ХХ ст.  
Окремі розділи відведено 
темі Голодомору.

Таку унікальну книгу 
міг написати лише народ. 



Автор записав свідчення 

тих, кому довелося 
пережити голод 1933 року.

У книжці немає жодного 
слова вимислу. З тих 
далеких тридцятих років до 
нас промовляє сам народ, 
його правда, розіп’ята на 
хрестах долі... 

Міщенко О. В.   Безкровна війна : книга свідчень / 

О. В. Міщенко. - Київ : Молодь, 1991. - 176 с.



Чумацький шлях : наук.-попул. журн. - К. - 2016. - , № 2. - 31 с. -

2016.


