ПОДВИГ, ЩО ЗАЛИШИТЬСЯ У ВІКАХ…

БЕЗСМЕРТЯ. Книга Пам’яті України. 1941–1945. –
К. : Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам’яті
України», 2000. – 944 с. : іл.
У завершальному томі історико-меморіального
серіалу «Книга Пам’яті України» вперше опубліковано
аналітико-документальний матеріал про вагомий
внесок Українського народу в перемогу над фашизмом.
Це видання – данина незгасної пам’яті про тих, хто
загинув на полях битв за честь, свободу і незалежність
Батьківщини, хто, незважаючи на розбіжність у
політичних поглядах, залишився патріотом України до
останнього подиху.
На підставі поіменного обліку загиблих у боях узагальнено дані про
військові втрати України у роки Другої світової війни. Оприлюднено понад 300
документальних фото і кадрів кінохроніки воєнних літ, багато з яких читач
побачить уперше.
Книга, в якій простежується єдина історична концепція, пропонує
читачеві й інші, неусталені оцінки, висновки, узагальнення українських
істориків щодо подій тих далеких років. Засвідчується історична реальність:
ще й досі звучить відлуння тих неоднозначних подій, які на довгі десятиріччя
роз’єднали націю.
Видання гідно поповнить бібліотеку новітньої історії України. Воно
призначене для широких верств читачів: наукових працівників, викладачів і
студентів вузів, курсантів, учнів, службовців органів державної влади – всіх,
хто не байдужий до майбутнього нашої Батьківщини, хто прагне знати
правду про найстрашнішу в історії людства війну.
Україна
в
полум’ї
війни
1941–1945
/
П. П. Панченко [та ін.]. – К. : Україна, 2005. –
560 с. : іл.
Спираючись
на
фактичний
матеріал,
маловідомі архівні документи, автори детально
аналізують оборонні і наступальні операції,
проведені на території України у роки Великої
Вітчизняної війни, показують масовий героїзм бійців
і командирів Червоної армії у боях за визволення
рідного краю від німецько-фашистських загарбників.
На основі аналізу фактичного матеріалу, нових
архівних джерел автори розглядують найважливіші
операції Червоної армії на території України, що
суттєво вплинули на подальший хід Другої світової війни, значною мірою
збагатили воєнне мистецтво.

Патриляк І. К. Україна в роки Другої світової
війни : спроба нового концептуального погляду /
І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Ніжин :
Видавець ПП Лисенко М. М., 2010. – 590 с.
У книзі розглянуто найбільш суперечливі
сторінки історії України періоду Другої світової
війни. Велику увагу приділено висвітленню
«української проблеми» напередодні й на початку
світової війни, долі українських земель у 1939–1940
рр., участі українців у фінській кампанії, бойовим
діям і причинам поразки Червоної армії в битві за
Україну в 1941 р., окупаційному режиму нацистів
та їхніх союзників в Україні, українському
визвольному рухові, діяльності радянського підпілля
і партизанів, взаєминам більшовицької влади і
українського суспільства в роки війни.
Призначена для широкого кола читачів, може бути корисною для
студентів, викладачів, учителів та всіх, хто цікавиться історією України
періоду Другої світової війни.
Друга світова війна в історичній пам’яті
України : за матер. Укр. ін-ту нац. пам’яті /
[упоряд. : Л. Герасименко, Р. Пилявець]. – Київ;
Ніжин, 2010. – 247 с. : іл.
У виданні представлено матеріали про
причини, перебіг і наслідки однієї з найбільших і
найтрагічніших подій в історії Українського народу
ХХ століття – Другої світової війни. В основу праці
покладено ідею боротьби українського народу за
власну Державу.
У книзі проаналізовано події, що відбувались
на території України, починаючи від проголошення
Карпатської України у березні 1939 р. і завершуючи
подіями на Далекому Сході у вересні 1945 р. (на
основі значної кількості матеріалів розглянуто основні аспекти формування
історичної пам’яті українського народу про Другу світову війну в сучасній
Україні).

Герої Визволення України / авт.-упоряд.
П. Л. Машовець. – К. : Україна, 2007. – 111 с. : іл.
Видання містить інформацію про видатних
воєначальників і полководців, які боронили та
визволяли українську землю від німецькофашистських загарбників у роки Великої
Вітчизняної війни.

Дзвони пам’яті : книга про трагедію сіл
Сумщини
та
Чернігівщини,
знищених
фашистами у роки війни. – К. : Радянський
письменник, 1986. – 279 с.
Письменники і журналісти, використавши
численні архівні матеріали та спогади очевидців,
схвильовано розповідають про трагедію сіл,
мешканці яких були розстріляні чи спалені живцем
фашистами.
До збірника ввійшли також документальні
твори уславлених партизанських командирів
С. А. Ковпака,
О. Ф. Федорова, О. М. Сабурова,
Г. Я. Базими, вірші й оповідання про всенародний
подвиг у роки війни.
Книга пам’яті України. Сумська область. 1 том.
– Суми : Видавництво «Слобожанщина», 1994. –
312 с.
Перший том Сумської обласної Книги
Пам’яті України склали короткі історичні нариси
про найважливіші події в області та в м. Сумах
напередодні і в роки Великої Вітчизняної війни та
списки жителів, загиблих на фронтах, в
партизанських загонах і в підпіллі, а також списки
воїнів, що віддали своє життя в боях за місто
Суми.

Україна і український народ у Другій світовій
війні : дискусії. Вип. ІV / Упоряд. :
Л. Герасименко, Р. Пилявець. – К. : Вид.
ПП Лисенко М. М., 2010. – 95 с.
Збірник містить запис дискусій щодо участі
України і українського народу в Другій світовій війні,
проведених на засіданнях трьох круглих столів за
ініціативою Українського інституту національної
пам’яті. Учасники дискусії – відомі історики з різних
наукових середовищ розкривають найактуальніші
питання участі українського народу в Другій
світовій війні.
Карел Беркгоф. Жнива розпачу. Життя і смерть в
Україні під нацистською владою. Авторизований
переклад з англ. / Беркгоф Карел. – К. : Критика,
2011. – 456 с.
Монографію голландського історика Карела
Беркгофа присвячено дослідженню повсякденного
життя та стратегій виживання під нацистською
окупацією в 1941–1944 роках населення «найбільшої
колонії нацистської Німеччини» – Райхскомісаріату
України. Особливо важливим є висвітлення
штучного голоду в Києві, який автор порівнює з
Голодомором 1933–1934 років, а також аналіз
етнічних
ідентичностей
та
політичних
лояльностей і висновок про вплив радянських репресивних практик на
творення ментальності, що зумовила брак солідарності й опору окупантам в
обставинах терору та масового знищення.
Монографія стане в пригоді
фахівцям-історикам, соціологам,
культурологам, політологам і всім, хто цікавиться історією Другої світової
війни та України в XX столітті.
Українські в’язні концтабору Маутгаузен :
свідчення
тих,
хто
вижив
/
Упоряд.
Т. В. Пастушенко, М. Ю. Шевченко та ін. – К. :
Видавництво імені Олени Теліги, 2009. – 336 с.
У книзі представлені спогади, листи та усні
історії наших співвітчизників, які дають змогу
пролити світло на особливий досвід перебування
українських в’язнів в одному з нацистських
концтаборів – Маутгаузені. У виданні використано
фотографії, документи та листи з фондів

Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років.
Автори присвячують це видання пам’яті співвітчизників, які пережили
воєнне лихо.

