21 травня 2017 року в Україні
відзначають
День
пам'яті
жертв
політичних репресій та 80-ті роковини
Великого терору − масових політичних
репресій 1937-1938рр. Це День пам’яті
про тих, хто загинув або постраждав в
Україні
від
політичних
репресій
комуністичного режиму.
Згідно з матеріалами розсекречених
архівів і документів СБУ, в Україні з 1935
по 1951 рік жертвами розкуркулення
стали понад 2 млн. 800 тис. людей. У 1936
році заарештували 15717 осіб, у 1937-му 159537, в 1938-м 106096, в 1939-м 11744.
Близько
16,5
тис.
чоловік
було
розстріляно в 1937-му.
Книжкова виставка під назвою “А
ми тую червону калину підіймемо…”
відкрилася у читальній залі №2 нашої
книгозбірні.
На ній представлені
монографії,
матеріали
наукових
конференцій, журнали, збірники наукових
праць, присвячені цій трагічній темі. Серед книжкових видань− збірник
Матеріалів всеукраїнської конференції “Злочин без кари“, що відбулася у
листопаді 1997 року. Збірка налічує близько 50 статей учасників цієї
конференції. Серед матеріалів доповідь Голови Всеукраїнського товариства
політв’язнів і репресованих Євгена Пронюка “Бути карі за злочини!“, в якій
автор підкреслює, що найбільшим злочином цього режиму було фізичне
винищення українського нарду – “ми втратили більше половини свого
етнічного складу, а також еліту національних менших, що віками жили на
українських землях“.
Користувачі мають змогу ознайомитися з документами про боротьбу
українського народу і репресії в Україні, опублікованими у книзі “Українська
інтеліґенція під судом КҐБ: матеріяли з процесів В. Чорновола, М. Масютка,
М.Озерного та ін.” (Нью-Йорк, 1970). Це, зокрема, публікації,
“Інтернаціоналізм чи русифікація” Івана Дзюби, “Репортаж із заповідника імені
Берії” Валентина Мороза, збірник “Українські юристи під судом КГБ” та ін.
На виставці також представлена книга “Україна в добу “великого терору”
1936-1938 роки” (К.:Либідь, 2009). Ця книга є результатом величезної
пошукової роботи, багаторічних особистих напрацювань колективу авторівупорядників, головою редакційної колегії є відомий історик і публіцист Юрій
Іванович Шаповал. Створюючи книгу, автори добували документи зі справ, що
зберігаються у Києві в Галузевому державному архіві Служби безпеки України
та його регіональних відділеннях, у Центральному державному архіві
громадських
об'єднань
України
у
Києві
та
інших
архівах.

Тож спираючись на унікальні
архівні
джерела
авториупорядники розкривають такі
основні аспекти теми, як мотиви,
основні напрямки, наслідки
репресивних
акцій,
здійснюваних
у
добу
“єжовщини”. Саме тому значну
увагу приділено відомим і
маловідомим чекістам, структурі
та складу НКВС України, тобто
показана роль цих людей як
провідників
антилюдяної
політики.
Читачі зацікавляться й
унікальними матеріалами книги
“Пом'яни, Господи, душі слуг Твоїх” (Львів: Свічадо, 2002). Її автор Михайло
Козак − відомий український громадський діяч у Польщі, зібрав та опрацював
тут матеріали про переслідування та утиски Української Греко-Католицької
Церкви у 40-х роках минулого століття в межах Перемиської єпархії. Автор
подає докладні відомості про вбивства та репресії священнослужителів з боку
польських, радянських та німецьких спецслужб. міліції та військ.
Ця праця виносить на суд української та світової громадськості ще одну
трагічну сторінку з історії українського народу та його Церкви.
Запрошуємо читачів ознайомитися з матеріалами експозиції, яку
підготувала провідний бібліотекар Богдана Огродник.

