
Календар знаменних і пам'ятних дат. 26 квітня 
 

Міжнародний день пам’яті Чорнобиля 

 

2016-й рік оголошено роком 

вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС і пам'яті 

жертв Чорнобильської 

катастрофи. 

 

26 квітня – день  пам'яті про найбільшу техногенну катастрофу та 

вшанування героїзму пожежників, військовослужбовців, будівельників, 

науковців, медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. З 

часу Чорнобильської катастрофи пройшло 30 років, але подвиг цих людей 

назавжди записано до літопису людської мужності, він навічно залишиться у 

пам'яті українського народу. 

 

 

 

821.161.2”20” 

А 80 

Арзамасова - Калина, Л. В. Весілля в обіймах 

смерті (Чорнобильська симфонія) : повість. – 

Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 160 с. 

«Весілля в обіймах смерті, або Чорнобильська 

симфонія» з низкою пісень і думою про Чорнобиль 

«Квітневий плач», де органічно переплетені проза і 

поезія, - це трагічна історія двох сердець, 

закоханих в українське Полісся. 

 



31.4-08 

В 64 

Возняк, В. Я. Чернобыль : события и уроки. Вопросы 

и ответы / В. Я. Возняк, А. П. Коваленко, С. Н.  

Троицкий. – М. : Политиздат, 1989. – 278 с. : ил. 

В справочнике дана информация по вопросам, 

связанным с аварией на Чернобыльской АЭС. 

 

31.4 

Г 93 

Губарев, В. С. Зарево над Припятью : записки 

журналиста / В. С. Губарев. – М. : Молодая гвардия, 

1987. – 239 с. : ил. 

Книга писателя и журналиста, редактора газеты 

«Правда» по отделу науки Владимира Губарева 

повествует об аварии на Чернобыльской АЭС, об 

истории развития отечественной атомной промышленности, о настоящем 

и будущем мирного атома. 

 

621.311.25:621.039 

П 39 

Плющенко, В. Д. Крізь призму Чорнобиля : док.-

публ. Нариси / В. Д. Плющенко; худ. оформ. Б. О. 

Прокопенка. – К. : Твім Інтер, 1998. – 232 с. 

Як безпосередній учасник ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС автор яскраво відтворює незабутні трагічні 

події, висловлює свій погляд на них через десятиріччя, 

використовуючи при цьому багато нових документів, спогадів та свідчень 

учасників ліквідації наслідків цієї аварії – працівників сфери обслуговування 

України. 

 



821.161.2”19” 

Щ 61 

Щербак, Ю. Н. Чернобыль : документальное 

повествование / Ю. Н. Щербак. – М. : Советский 

списатель, 1991. – 464 с. 

Книга известного украинского списателя Юрия 

Щербака посвячена чернобыльской трагедии 1986 

года. Документальное повествование задумано как 

художественное исследование причин аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

 

821.161.2”19” 

Я 22 

Яворивский, В. Полынь. Роман. Повесть / В. 

Яворивский; пер. с укр. – М. : Известия, 1989. – 336 с. : 

ил.   

В книгу вошли роман «Мария с полынью в конце 

столетья» и повесть «Вечные  Кортелисы». Роман 

был создан в результате его корреспондентской 

работы на Чернобыльской АЭС во время аварии.  

 

Література з фонду НБ ЧНТУ (корпус 8). 

 


