ПАМ’ЯТАЄМО,
ПИШАЄМОСЯ,
ПЕРЕМОЖЕМО!

8 і 9 травня відзначається Дні пам'яті та примирення —
пам'ятні дні, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни.
22 листопада 2004 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 8 і 9
травня днями пам’яті і примирення і, визнаючи, що держави-члени можуть
мати свої дні перемоги, звільнення та святкування, запропонувала всім
державам-членам, організаціям системи Організації Об’єднаних Націй,
неурядовим організаціям і приватним особам щорічно відповідним чином
відзначати один з цих днів або обидва ці дні як данину пам’яті всім жертвам
другої світової війни.
Відповідно до указу Президента України, підписаного 2015 року,
метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його
визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій
війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».
З кожним роком реальних свідків та учасників Другої світової війни
стає все менше. Настане день, коли вони підуть від нас у вічність і дуже
важливо не забувати до чого призводить війна, гординя і неповага один до
одного, безглузда ідеологічна конфронтація та зрада елементарним людським
цінностям. В іншому випадку ми маємо всі шанси на повторення тих жахів,
відблиски яких, на превеликий жаль, ми спостерігаємо останнім часом в
світі.
До Днів пам'яті та примирення наукова бібліотека ЧНТУ підготувала
віртуальну книжкову виставку.

63.3(2)622
В 65
Война. Народ. Победа. Статьи. Очерки. Воспоминания /
сост. И. М. Данишевский, Ж. В. Таратута. - Кн.2. – 2-е изд.,
доп. – М. : Политиздат, 1983. – 246 с. : ил.
Вторая
книга
посвящена
событиям
Великой
Отечественной войны, относящимся в основном к 19421943 годам. Авторы публикуемых в этой книге
воспоминаний – военачальники, командиры и рядовые ,
труженики тыла, ученые, конструкторы, партизаны.
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К 14
Каземиров, К. В. От Сталинграда на Берлин : Воспоминания
рядового солдата / К. В. Каземиров. – Чернигов : Лозовой В.
М., 2014. – 120 с.
Книга воспоминаний ветерана Великой Отечественной
войны, прошедшего боевой путь от Волги до Берлина
рядовым солдатом. Автор делится с читателями яркими
впечатлениями боевой молодости, просто и колоритно
рисует образы боевых товарищей, командиров и простих
людей, с которыми судьба свела его на дорогах войны. Текст воспоминаний
сопровождают многочисленные фотографии .

63.3(2)622
К 19
Каневский, А. Д. Впереди разведка шла / А. Д. Каневский ; лит.
запись Л. Ф. Юдина. В отряде особого назначения / О. А.
Григорьев; лит. запись. Н. П. Заики. – К. : Україна, 1991. – 542 с. :
ил.
В книгу воспоминаний включены произведения, повествующие
о полной опасности и риска работе армейских и фронтовых
разведчиков. Автор первого – Герой Советского Союза А. Д.

Каневский, начав войну рядовым разведчиком, окончил ее командиром разведроты.
Бывший офицер разведотдела штаба 3-го УФ О.А. Григорьев неоднократно выполнял в
годы войны особые задания в тылу войск противника.
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Ковпак, С. А. Від Путивля до Карпат / С. А. Ковпак; літ. запис Є. М.
Герасимова. – К. : Вид-во політ. літ. України, 1979 – 287 с.
Книга присвячена героїчним справам Сумського партизанського
з’єднання. 1942 року воно здійснило похід із Брянських лісів на
Правобережну Україну, а в 1943 р. – легендарний Карпатський
рейд. По території багатьох областей України, Росії, Білорусі,
захоплених ворогом, пройшли партизани Ковпака.
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К 89
Кузнец Я. М. От Днепра до Сана / Я. М. Кузнец. – К. : Политиздат
Украины, 1981. – 216 с. : ил.
Бывший начальник
штаба партизанского соединения,
которым командовал Герой Советского Союза генерал-майор
М. И. Наумов, рассказывает о рейдах партизан по территории
временно оккупированной гитлеровцами Киевщины, а затем в западные области Украины и Польшу. В центре внимания
автора образы партизан – бойцов и командиров, мужественных людей, наносивших
удары по врагу, по его базам и тыловым коммуникациям.
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Лук'яненко, Л. Маршал Жуков і Українці у Другій світовій війні
/ Левко Лук'яненко . – К. : Вид. дім «КОЗАКИ», 2006. – 47 с.
Книга Левка Лук'яненка розкриває правду про роль маршала
Жукова у нищенні українців.
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Сабуров, О. М. Відвойована весна / О. М. Сабуров. - К. :
Политіздат України , 1975. – 718 с.
Книга розповідає про формування та зміцнення
партизанського з’єднання під командуванням О. М. Сабурова,
про ратні подвиги народних месників на Брянщині та Україні,
про повоєнну долю героїв.

63.3(2)622
Ф 33
Федоров, О. Ф. Остання зима : мемуари / О. Ф. Федоров; літ.
запис Є. Шатрова; пер. з рос. А. Шияна. – К. : Політвидав
України, 1982. – 328 с.
Книга спогадів колишнього командира
підпільного
Чернігівсько-Волинського обкому, двічі Героя Радянського
Союзу О.Ф. Федорова присвячена відтворенню подій , що
відбувалися на Волині взимку 1943-1944 років.

63.3(2)622
Ф 33
Федоров, И. Ф. Партизанские версты (Воспоминания
командира соединения) / И. Ф. Федоров; лит. запись А. М.
Дугинца, К. П. Закалюка. – К. : Политиздат Украины, 1990. – 223
с.
Воспоминания бывшего командира партизанського отряда
«За Родину», затем соединения ровенських партизанських
отрядов, действовавших в 1941-1944 гг., - волнующий
документальный рас сказ об организации и развитии партизанського движения в
Сумской, Брянской и Ровенской областях, о создании Ровенского подпольного обкома
партии и его руководстве подпольно-патриотической и партизанской борьбой, об
активном участии населения в боевых операциях против немецко-фашистских
захватчиков.
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Ч 49
Чернігівщина в роки нацистської окупації: документи і
матеріали / упоряд. О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О. В.
Лисенко. – Чернігів : Лозовий В. М., 2013. – 496 с.
Збірник документів та матеріалів, значна частина яких
уперше запроваджується до наукового обігу, присвячений
маловідомим аспектам нацистського окупаційного режиму на
Чернігівщині під час Другої світової війни. Значну увагу приділено життєвим
стратегіям та побуду мешканців регіону у цей драматичний період історії.

Література з фонду НБ ЧНТУ (корпус 8).

Бланк, А. С. В сердце "третьего рейха". Из истории
антифашистского Народного фронта в подполье / А. С. Бланк
- М. : Мысль, 1974. - 235 с.
Книга о борцах антифашистского Народного фронта в
гитлеровской Германии в годы Второй Мировой войны подпольной

группе

Харро

Шульце-Бойзена,

получившей

всемирную известность как "Красная капелла".

Волков, Ф. Д. За кулисами второй мировой войны / Ф. Д.
Волков — М. : Мысль, 1985. — 304 с.
В книге в строго документированной форме освещаются
некоторые актуальные, недостаточно изученные политикодипломатические проблемы Второй мировой и Великой
Отечественной войн. Автор показывает неустанную борьбу
за мир накануне войны, за создание антифашистской
коалиции в военные годы.

История Второй мировой войны : в 12-ти т. / Институт
Военной Истории Министерства Обороны СССР ; Институт
Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС ; Институт Всеобщей
Истории Академии Наук СССР ; Институт Истории СССР
Академии Наук СССР - М. : Воениздат, 1973-1982.
Многотомный труд по истории Второй мировой войны —
исследование, в котором рассматриваются все стороны и
процессы, особенности и характерные черты войны: ее
предыстория, зарождение и развитие; цели воюющих сторон,
ход военных действий на всех театрах и континентах; партизанское движение,
антифашистская

борьба

и

движение

Сопротивления;

уровень

технической

оснащенности вооруженных сил, принципы и возможности эффективного управления
ими; развитие военной науки, стратегии, оперативного искусства и тактики;
экономика, политика и идеология в странах — участницах войны; международные
отношения и дипломатическая борьба; итоги, уроки и последствия войны. Все 12
томов

снабжены

картами

и

иллюстрациями

картин,

множественными

фотографиями.

Полторак, А. И. Нюрнбергский эпилог / А. И. Полторак ; под
ред. А. А. Беркова, В. Д. Ежова - М. : Юрид. лит-ра, 1983. 416 с.
Эта книга - рассказ очевидца. Из нее читатель узнает,
почему Нюрнберг стал резиденцией Международного
трибунала,

судившего

главных

немецко-фашистских

преступников, виновных в тягчайших преступлениях
перед человечеством. Перед читателями пройдут не
только подсудимые - главные военные преступники - Геринг, Риббентроп, Кейтель,
Йодль, Кальтенбрунер, Шахт и др., но и многочисленные свидетели, среди которых
фельдмаршалы Браухич, Манштейн, Рундштедт и др.

Сильнее смерти : воспоминания, письма, документы - М. :
Политиздат, 1963. - 128 с.
Эта книга о борьбе с фашизмом населения оккупированных
территорий.

Воспоминания

бывших

узников

концентрационных лагерей, неизвестные до сих пор письма
участников

антифашистского

движения

Сопротивления,

волнующие документы о солидарности и взаимопомощи в
общей освободительной войне народов ярко рисуют героику
тех незабываемых лет, когда люди разных национальностей
встали под знамя борьбы с нацизмом.

Література з фонду НБ ЧНТУ (корпус 1).

