Історія України. Шлях до незалежності
(від прадавніх часів до сьогодення)
Тематична віртуальна виставка
літератури, присвячена
Дню Незалежності України

Вітаємо з Днем Незалежності України

Природним правом є визволятися від
гнобення і трудитися, аби повернути те,
що несправедливістю та переважною
силою було забрано.” (П. Орлик)
“Ми б’ємось за те, чому нема ціни в усьому
світі, — за Батьківщину.” (О. Довженко)

Українська конституція — одна
із перших на території Європи.
Мова йде про конституцію
Пилипа Орлика, проголошену у
1710 році. Здається, це було
якихось 300 років тому… але
історія наша не почалась із цієї
конституції. Ще в ХІ сторіччі
Київ був найбільшим
європейським містом. Ярослав
Мудрий розбудував справжнє
європейське місто та мав добрі
стосунки із королівськими
родинами Франції, Норвегії,
Румунії, Польщі. І лише
постійна потреба виборювати
незалежність зупинила цей
стрімкий розвиток.

Ця книга є одним із найбільш
сучасних оригінальних видань, що
охоплює величезний період
вітчизняної історії — від прадавніх
часів до сьогодення.
Автори намагалися показати
основні віхи історії України з
урахуванням новітніх досліджень
вітчизняної та зарубіжної науки.

Початковий період появи людських спільнот на землях
України. Східне слов’янство. Першопочатки українства.
На сторінках цього видання
постають два тисячоліття історії
на теренах сучасної України.
Книга поділена на дві частини:
перша охоплює період від Х до ІІІ
ст. н. е., друга — від ІІІ ст. до ІХ ст.
Зміст книги було розроблено з
метою залучення до її написання
широкого кола фахівців, які
найкраще дослідили та
розуміються на окремих
питаннях. Під однією
обкладинкою зібрані відомості
про мову, релігію, міфологію,
технічні досягнення, економіку,
мистецтво та військову справу
давніх часів. Книга містить
чимало унікальної інформації,
результати новітніх досліджень.

Висвітлено маловідомі, проте
актуальні проблеми давньої історії
України. Значна увага приділена
проблемам планетарних катастроф,
походженню людини, способу життя
прильодовикових мисливців,
неолітичній революції, етногенезу та
розселенню індоєвропейців, витокам
слов’янства й походженню
українського народу.

Середньовічна держава Київська Русь

У «Повісті минулих літ …»
Нестор Літописець описує
героїчне минуле Київської
держави з 852 р. до 1110 р.
Подає докладні відомості
про територію, заселену
слов’янськими племенами,
звичаї, мову та вірування
наших предків. Розповідає
про славних київських
князів: Олега, Володимира
Великого, Ярослава
Мудрого, княгиню Ольгу,
князя Святослава.

Володимир Мономах (1053-1125 рр.) –
знакова постать українського середньовіччя.
Онук Ярослава Мудрого та візантійського
імператора Константина IХ Мономаха ще
задовго до сходження на київський престол
зажив слави боронителя Руської землі,
завдаючи нищівних ударів половецьким
ордам, а ставши великим князем поклав
край їхнім руйнівним набігам. Його талант
миротворця і державника повною мірою
проявився після утвердження на київському
престолі.

Українські землі в епоху пізнього середньовіччя.
Виникнення козацтва. Запорізька Січ.

Висвітлено інформацію про
входження українських
земель до складу Великого
князівства Литовського.
Боротьба Польщі та Литви за
Галицько-Волинську
спадщину. Кревська унія.

Тритомна "Історія запорозьких
козаків" видатного
українського історика,
етнографа і фольклориста,
археолога, письменника,
лексикографа, академіка АН
УРСР Д. І. Яворницького (1855–
1940), надруковані в 1892–
1897 рр., є однією з
найцінніших пам'яток
вітчизняної дореволюційної
історіографії, важливим
джерелом для вивчення історії
українського козацтва. В
першому томі висвітлюються
питання соціальноекономічної історії, суспільного
устрою, життя та побуту
запорозького козацтва,
описані територія та кордони,
природні умови Запорозької
Січі.

Україна під владою Речі Посполитої. Гетьманат в Україні.

У книзі опубліковано наукові
розвідки українських і
польських дослідників,
присвячені вивченню
історіографічних образів Речі
Посполитої. Статті частково
апробовані на Міжнародній
науковій конференції
«Спільна спадщина. Річ
Посполита обох народів в
польській і українській
історичній думці XIX i XX ст.»,
що відбулася у Дрогобичі 2728 вересня 2018 р.

Розглянуто Акт
підписання Люблінської
унії 1596 року та події,
що йому передували
(приєднання до Корони
Волинської та Київської
земель, що раніше
входили до складу
Великого князівства
Литовського).

Розповідається про події,
які передували
Ніжинській Чорній раді
1663 року, а також про її
наслідки, та діяльність
таких гетьманів і
козацьких проводників,
як Іван Виговський, Юрій
Хмельницький, Яким
Сомко та Іван
Брюховецький.

Києво-Могилянська Академія

Висвітлюються події
Козацької революції
1648—1649 років,
Переяславської ради
і світу після
Переяслава,
гетьманат кінця ХVІІ
— початку ХVІІІ ст.

Збірник документів
і матеріалів являє
собою перше
археографічне
видання, в якому
відтворено
багатовікову
історію Батурина.

Українські землі у складі російської та
Австро-Угорської монархій (XIX - поч. ХХ ст.)
Висвітлено історію України ХІХ століття,
комплексно розглянуто основні аспекти
історичного розвитку українського народу
— питання суспільно-політичного устрою,
економіки та культури; процес
формування громадських і політичних
рухів у Великій Україні та Галичині. Автор
переконливо показує, що з низки причин
національно-державницька традиція не
стала у ХІХ ст. домінантною в українському
суспільстві. Вона поступилася
народницьким концепціям національного
розвитку України. І все ж час від часу вона
спалахувала, нагадуючи учасникам
українського руху про тяглість і
незнищенність національної
державницької позиції.
Документальний роман, побудований на основі
матеріалів слідчої справи Украйно-Слов’янського
(Кирило-Мефодіївського) товариства: протоколів
допитів, очних ставок, зізнань, доносів та донесень.
У книзі оживають братчики, молоді люди, що
несподівано опинилися в руках політичної поліції й
по-різному пройшли випробування…

Україна в роки Першої Світової війни, революції
та громадянської війни
Карта «Українська Центральна Рада»
висвітлює час від початку революції в
березні 1917 р. до Гетьманського
перевороту у квітні 1918 р. Видання
містить основну та вісім додаткових
карт, численні оригінальні ілюстрації
(серед них перші українські гроші і
марки) та багату текстову інформацію.

Про перемоги й
поразки Української
революції 1917-1920
років та її відомих
учасників розповідає у
своїх працях
Відродження нації"
(1920 р.) та Заповіт
борцям за визволення"
(1949 р.) голова
першого уряду УНР,
автор чотирьох
доленосних
універсалів.

М. Грушевський 1917 року став на
чолі нової Української держави —
його було обрано головою
Центральної Ради (1917—1918), яка
в 1918 році проголосила Українську
Народну Республіку (УНР). Завдяки
цьому світ дізнався, що на землі
існує Українська держава,
президентом якої і був М. С.
Грушевський.

Україна в міжвоєнну добу (1921 - 1939)

Автор книжки — екс-директор
архіву Служби безпеки
України — відкриває
документи, які було
засекречено! Ви дізнаєтесь
жахливу правду про історію
України ХХ століття!
(Радянський «бліцкриг»
1939 року; приховування
правди про Голодомор)

Дослідження Голодомору та вшанування
пам'яті його жертв з нагоди 75-х роковин
трагедії. Видана на замовлення
Українського інституту національної
пам'яті (УІНП) у 2008 році.

1930 року, напередодні
Голодомору, Україною
прокотилася масштабна
хвиля селянських мирних
протестних виступів та
збройних повстань проти
сталінської політики
розкуркулення і
насильницької
колективізації.

Україна в період Другої Світової війни (1939 - 1945)
Визвольний рух XX століття й
зокрема діяльність ОУН і УПА
належать до тих
малодосліджених явищ
минулого, які вартують стати
одним із найяскравіших
прикладів боротьби за
незалежність — не тільки в
українській, але й у
світовій історії.

Висвітлено матеріали про
Україну як частину СРСР та
Закарпатську Україну у планах
гітлерівської Німеччини та
антигітлерівської коаліції ;
евакуаційну тактику
«випаленої землі» та
окупаційний режим
Німеччини; радянське
підпілля, партизанський
рух та інше.

Співробітниками Українського інституту
національної пам`яті досліджено документи тієї
доби. Чи правда, що пакт Молотова–Ріббентропа
був вимушеним кроком для СРСР? Чи завжди
Радянський Союз був непримиренним
противником нацистів? Чи правда, що українські
націоналісти масово винищували євреїв під час
війни, особливо у Львові та Бабиному Яру? Сталін
узгоджував військові дії з Гітлером? Бандера був
агентом спецслужб нацистів? Кримські татари
масово дезертирували на початку війни?

Україна в післявоєнний період.
Криза авторитаризму (1946 - 1991)

Дослідження епістолярної
спадщини українського
руху опору на матеріалі
листів В. Марченка, Є.
Сверстюка, І. Світличного,
В. Стуса,
В. Чорновола, тощо.

Висвітлено п'ятирічні, і навіть
семирічний, плани розвитку
господарства, відбудову
промисловості після Другої
світової війни, депортації,
переслідування інтелігенції,
дисидентство та правозахисний
рух, стан релігії та культури в цей
період …

Ця книга є першою історією
Чорнобильської катастрофи від вибуху
26 квітня 1986 року до закриття станції у
грудні 2000-го. Чорнобиль вибухнув не
тільки через помилки персоналу,
нехтування правилами безпеки і
проблемами з конструкцією реактора, але
також через систему, яка обгородила
ядерну енергетику завісою секретності.
Радянська система не дозволяла
поширювати інформацію про попередні
аварії навіть серед фахівців. Це зробило
нову масштабну аварію неминучою.

Тернисті шляхи становлення незалежної України
(кінець ХХ – початок ХХІ століття)
«Остання імперія»
— це нова, смілива
інтерпретація
останніх місяців
життя Радянського
Союзу, свіжий
погляд на причини
та передумови
смерті цього
політичного
організму без
заангажованості та
упередженості.

Україна стала ключовим гравцем у драмі розвалу
Союзу й не тільки здобула незалежність для себе,
але й показала шлях до державності менш
рішучим республікам, як-от Білорусь та Казахстан.

Кроки до свободи (2014 - …)
Книга-реквієм.
Книга-посвята тим
учасникам
Революції гідності,
які віддали
найцінніше — своє
життя — заради
того, аби Україна та
всі ми встали з
колін.

До книги ввійшли
відверті інтерв’ю
головних дійових
осіб тієї історичної
зими, людей, що
перебували по
обидва боки
барикад
Революції…

24 лютого 2022 року
українці прокинулись в
іншій реальності: небо
розривало ревіння
російських винищувачів, на
українські міста летіли
російські ракети…
Щоб не дозволити нікому переписати нашу
історію, вплести те, чого не існувало, як
роблять росіяни, коли на чорне кажуть біле,
ми вирішили зібрати спогади людей про
перші дні повномасштабної війни. Щоб
пам’ятати...

Презентацію підготувала:
бібліотекар І категорії наукової бібліотеки
Академії Державної пенітенціарної служби
Павлюк А.М.

