“Цей біль ніколи не забути”
(До Дня пам'яті жертв голодомору 28 листопада 2020 року)

Ця виставка книг - одна з найважливіших виставок національної пам'яті
України. В цих виданнях зафіксовано свідчення людей і документи архівів, що
пройшли крізь пекло Голодомору 1932-1933 рр.
Видання присвячені штучному голоду в Україні, які прорвали
інформаційну блокаду за допомогою якої радянська влада десятиліттями
намагалась приховати вбивство мільйонів невинних людей.
Світ дізнався про одну з найстрашніших катастроф в історії людства Української Голгофи. Повертаємо правду про минуле, щоб творити нове, гідне
майбутнє нашого народу!

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр. в
Україні.. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2008 р. – 1000 с.;
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загальноукраїнського видавничого проекту, який включає в себе 17
обласних томів та том міста Києва.
У книзі на основі архівних джерел та свідчень очевидців
розкриваються причини, масштаби та наслідки Голодомору.

Чотирьохтомне видання матеріалів Конгресово-президентської
Комісії США з вивчення Великого Голоду в Україні 1932-33 рр.
Містить свідчення очевидців тих подій, що зібрані спеціальною
методикою oral history і є доказом геноциду українського народу.

Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. – К.: Наукова думка. – 2003 р.
У книзі досліджується історія голодомору 1932-1933 рр. в Україні: розкриваються його
витоки, аналізується механізм творення терору голодом, простежуються руйнівні наслідки голодного
лихоліття для українського етносу та української культури. Подається огляд архівних джерел та
історіографії (української, східно- й західноєвропейської), а також наукової, публіцистичної й
художньої літератури та образотворчого мистецтва про голод 30-х років. Висвітлюється боротьба за
повернення українцям і всьому світові правди про голодомор та оповідається про заходи з увічнення
пам’яті жертв тогочасного лихоліття.
Видання містить унікальні фотодокументи 1929-1933 рр., а також сучасні малюнки та
світлини.
Розраховано на науковіців-гуманітаріїв, політиків, педагогів, митців, краєзнавців, а також
усіх, хто цікавиться історією України.

Голод 1932-1933 років на Україні : очима істориків, мовою документів
/ Кер. кол. упоряд. Р. Я. Пиріг. – К. : Політвидав України, 1990. – 605 с.
Збірник присвячений одній з найбільш драматичних і “закритих” сторінок історії
українського народу – голодові 1932-1933 рр. Вперше обнародувані унікальні, щойно
розсекречені архівні матеріали, які відбивають справжні причини, хронологічний перебіг
та наслідки трагедії.
У статтях вчених висвітлюються соціально-економічні та моральні аспекти
здійснення в республіці сталінської політики колективізації та хлібозаготівель, яка стала
безпосередньо причиною продовольчих труднощів, а потім страхітливого голоду.
Книга розрахована на всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і
голодомор / Пер. з англ. – К.: Либідь, 1993. – 384 с.: іл.
Перед читачем – перший повний український переклад відомого на
Заході дослідження одного з найтрагічніших періодів нашої історії. Спираючись
на документальні джерела, автор розкриває жахливі картини колективізації та
голодомору 1929-1933 рр., залишаючи за собою право на особистий погляд на
висвітлювані події.
Для широкого кола читачів.

Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали /
Упоряд. Р. Я. Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. – К.: Вид.
дім “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. Розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентів,
краєзнавців, усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою нашого історичного минулого.

Голодомор. Геноцид українського народу 1932-1933. Верстюк В.,
Тиліщак В., Юхновський І. – 2008 р.
Брошура у стислій формі розповідає про головні причини найжахливішої за масштабом та
перебігом подій трагедії, яку пережив 1932-1933 рр. український народ. Автори 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 описує механізм Голодомору,
його зловмисність, кваліфікує його відповідно до Конвенції ООН 1948 р. як геноцид, злочин проти
людяності.
Брошура написана на основі детального вивчення історіографії проблеми, в ній широко
використано документальні матеріали, свідчення очевидців.

Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського
народу: Матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. – К.:
МАУП, 2003. – 280 с.
У пропонованому збірнику подано доповіді учасників Всеукраїнської наукової
конференції, присвяченої вшануванню пам’яті мільйонів загиблих від голоду в період
1932-1933 років. У підготовці конференції та її проведенні взяли активну участь державні
і громадські організації, які представляли відомі у світі вчені, політичні і громадські діячі.
Матеріали конференції, основані на беззаперечних архівних документах і
свідченнях багатьох учасників жахливих подій 30-х років, слугують доказом геноциду
українського народу – світової трагедії ХХ століття.

