Віртуальна виставка «Злочин проти народу»
(до Дня пам яті жертв голодоморів і політичних репресій)
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Тарнавська Г.Спасенна Весна.
Михалевич І.Спогади .- Тетіїв.: видавець Міцінський
С.А.,2019 .- 108 с.
Свідчення живих очевидців голодомору 1932- 1933 років, а
також свідків,яким це відомо з розповідей батьків та родичів,
що пережили Голодомор на Тетіївщині (Київська обл) мають
велике значення для всієї України, як підтвердження факту
геноциду українства.
Згідно свідчень людей,що пережили Голодомор, у місті Тетієві
та в селах району від голоду загинуло більше 20 тисяч осіб.

Стасюк Олеся. Нариси про Голодомор : Або навіщо нам
потрібно знати всю правду про геноцид українців .- К.:
видавець Мельник М.Ю., 2019 .- 216 с.
Голодомор 1932-1933 років –це лише один епізод у набагато
довшій та складнішій історії придушення та насильства проти
українців з боку комуністичного режиму. В нарисах
розкриваються причини , методи, наслідки цього страшного
злочину, що дають можливість стверджувати про геноцидну
природу Голодомору.

Сергійчук В. Як нас морили голодом .- вид.3-є,доп.- К.: ПП
Сергійчук М.І.,2006.- 392 с.
На основі невідомих до недавнього часу документів
розповідається про голодомори 1921-1923,1932-1933 і 1946-1947
років. Наводяться документи про спробу комуністичного режиму
приховати перед світом правду про голод в Україні і
розповідається про зусилля українців у діаспорі, які домагалися
визнати цю трагедію геноцидом нашого народу.
Видання розраховане на всіх, хто хоче знати правду про ці
страшні сторінки української історії.

Марочко Василь. Йосип Сталін - фельдмаршал
Голодомору.- К.: видавець Мельник М.Ю.,2020.- 104 с.
В брошурі висвітлено тактико-стратегічний задум
сталінської політики хлібозаготівлі, особисту участь Сталіна у
«розверстанні» обсягів примусового вилучення хліба у
селян,ініціювання кремлівським володарем судових репресій
проти так званих «ухильників» і «саботажників».

Бондарчук А.І. Уклін ангелу: повісті .- Луцьк:
Надстиря.- 2018.- 196 с.
В художньо-документальних повістях «Уклін ангелу» і
«Хлібина на двох» на прикладі долі підлітків автор показує,
як трагічні події в історії українського народу формують
їхній характер, свідомість, допомагають прозрінню,
становленню патріота, а в інших - формують викривлене
розуміння правди,що морально, соціально калічить людину.
Сюжетні колізії дають змогу усвідомити глибину горя, яке
приніс голодомор, призвідцем якого була політика
більшовицької влади щодо України та її народу.

Проблема екзистенційного вибору під час голодомору –
геноциду : Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції 20 листопада 2019 р. – К: вид-во Мельника М.
-2020 .- 312 с.
У збірці матеріалів проаналізовано, в яких умовах
українцям доводилося робити екзистенційний вибір, як
деформувався внутрішній світ людини, втягненої у щоденну й
щохвилинну боротьбу за елементарне виживання, людини, яка
бачила навкруг себе муки і смерть найдорожчих їй людей і
була нездатною хоч щось вдіяти. Видання розраховане на
істориків, етнологів, краєзнавців, викладачів, та всіх тих, хто
цікавиться темою Голодомору 1932-1933 років.

Serhiychuk Volodymyr. Genocile-holodomor 1932-1933 of
ukrainians .- Vyschgorod PP Serhiychyk M.I., 2018 .- 178 s.
This scientific research is based on previously unknown archival
documents. The documents are the main basis used in our attempt
to establish the true number of victims of the Genocide-Holodomor
1932-1933. The information contained in this book is intended for
the use researchers and those who are interested in the history of
this Ukrainian catastrophe. Every victim counts and deserves to be
counted.

Голодомор-геноцид : термінологія / автор.колектив
В.Марочко, С.Старовойт,Л.Артеменко та ін.. – К.: Майстер
книг, 2019.- 64 с.
Науково-популярне видання , що містить роз’яснення
найчастіше вживаних термінів, пов’язаних із Голодоморомгеноцидом на Україні. Адресоване краєзнавцям, викладачам,
студентам, школярам – широкому колу читачів, зацікавлених
історією України.

Сергійчук В. В ім’я правди й історичної справедливості
або Вимушена післямова до виступу на Міжнародному
форумі з Голодомору: лекція: додаток до збірника
матеріалів «Конференція Дмитра Штогрина» – К.:
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»,2020 .50с.
Лекція присвячена проблемі визначення ознак та підрахунку
жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні. На
основі дослідження первинних документів українських архівів
стверджується, що мінімальні втрати від цієї трагедії
становлять щонайменше 7 мільйонів осіб.
Видання буде корисним усім,хто цікавиться українською
історією.

Міфи про Голодомор / автор тексту В.Брехуненко ;
Національний музей Голодомору –геноциду Дрогобич:
Коло,2020 . - 68 с.
Науково-популярне видання, що спростовує ключові міфи
про Голод в Україні, які були спрямовані на те, щоб
заперечити сам факт Голодомору, розмити геноцидну
природу цього найкривавішого злочину проти українців,зняти
з Кремля тавро організатора й перекласти відповідальність за
всі події на рядових виконавців.
Видання адресоване всім,хто цікавиться цією темою.

Україна 1932-1933 Геноцид голодом : фотоматеріали/
Український інститут національної пам’яті,
Національний музей «Меморіал жертв
Голодомору»,Міністерство закордонних справ України,
Мін-во інформаційної політики України .- 2019.- 35 с.

Національна книга пам’яті жертв голодомору 19321933 років в Україні .Миколаївська область .Миколаїв:Вид-во «Шамрай»,2008 .- 864 с.
На основі архівних і опублікованих джерел та свідчень
громадян, що були свідками голодомору 1932-1933 років
,відтворено одну з найтрагічніших сторінок історії
Миколаївщини ХХ ст..
Видання розраховане на науковців, викладачів вищих
навчальних закладів, істориків, економістів, соціологів,
краєзнавців.

33 запитання і відповіді про Голодомор-геноцид
/автор тексту Лапчинська Н.В. – Дрогобич :Вид-во
«Коло», 2018 – 88 с.: іл..
Науково-популярне видання, адресоване
вчителям,студентам, краєзнавцям і усім тим,хто хоче
дізнатися про передумови й політико - організаційні
механізми вчинення у 1932-1933 роках злочину геноциду
української нації.

Нас вбивали, бо ми – українці: матеріали виставки
/ Національний музей « Меморіал жертв Голодомору» .2018
Матеріали однойменної виставки лягли в основу
брошури, в якій дається загальна і найнеобхідніша
інформація про історію геноциду, вчиненого
більшовицьким окупаційним режимом проти української
нації в 1932-1933 роках .У брошурі звертається увага на
необхідність знати, пам’ятати поширювати в світі правду
про один з найбільших злочинів ХХ століття.

