НЕ ВІДІБРАТИ З СЕРЦЯ ВОЛІ
(Революція гідності і антитерористична операція в
творчості письменників)
Пам’ятаймо щомиті сьогодні,
пересічні, а чи діячі:
на Майдані – загинули сотні,
а в АТО – полягли тисячі…
Надія Гринь «Оборонців пам’ятаймо»

Пропонуємо до вашої уваги віртуальну виставку літературних творів, до
яких увійшли події Майдану, про героїв АТО. Пропоновані видання не
залишать байдужим нікого! У книгах досліджується і документується Майдан і
війна: як історичні події, набір спільних цінностей, приклад самоорганізації, як
художнє явище. Зазвичай, коли говорять гармати, музи мовчать. В Україні ж
події Майдану стали революцією духу, тому музи мовчати не могли. Вони
породили хвилю нової «революційної» і «військової» української літератури.
Запропоновані анотовані видання знаходяться у фондах Полтавської
обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.
Тож читайте. Згадуйте. Аналізуйте.
Робіть висновки. Пам’ятайте …

РОЗДІЛ 1. ЗИМА, ЩО НАС ЗМІНИЛА…
Свідомість українців постійно змінюється. Майдан та Революція Гідності
потрясли не тільки Україну, а й увесь світ. Зігріта палкими серцями мільйонів
українців з усіх регіонів, незалежна демократична держава Україна
продемонструвала Європі і всьому світові, що українці – міцна духом
волелюбна нація, яка навчилася поважати себе і яка зуміла відстояти свій
демократичний вибір. Це рік єднання, пробудження і консолідації українського
народу. Майдан став центром революції, місцем правди і свободи, площею
добра, тепла, дружби, любові, братерства і гідності. Наші серця стали частиною
могутнього серця. Наші голоси – нотами потужного гімну волі.
Слава Україні! Героям слава!
Розділ присвячений тим, хто загинув на Майдані, і вшануванню подвигу
учасників Революції Гідності, у буремні дні. Книги мають за мету нагадати всім
про кроваву зиму 2014 року, допомогти розібратися в собі, у своїх мотиваціях і
замислитися над нашим майбутнім. Рекомендуємо всім, кому не байдужа доля
України.

Гук, Наталя. Євромайдан : [Звичайні герої]
[Текст] / Н. Гук. – К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 144 с.
Це збірка розповідей про звичайних і водночас
неймовірних людей, які створили революцію 2013-2014 років.
Про долання меж і страхів, шалену любов до Батьківщини,
рішучість діяти, бажання залишити нащадкам єдину та квітучу
Україну, переосмислення буття й відкриття нового себе,
сміливість відстоювати свободу, перемога над байдужістю, буденні дива. Але
основа всіх подій єдина – прагнення змінити світ на краще та віра, яка не знає
слова «неможливо».

Кошкина, Соня. Майдан: Нерассказанная история
[Текст] : главное расследование событий Революции /
С. Кошкина. – К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 408 с.
У цій книзі зібрані відверті інтерв’ю з головними
персонажами тієї історичної зими. Персонажами, що
перебували по обидва боки барикад. 80 відсотків контенту є
унікальним – дані та свідчення очевидців публікуються вперше.
Завдання – максимально точно реконструювати події,
насамперед кулуарні, процеси, які були приховані від очей тих,
хто мерз на площах, але які безпосередньо вплинули на результат Революції
Гідності.

Курков, Андрей Юрьевич. Дневник Майдана [Текст] /
А. Ю. Курков. – Харків : Фолио, 2015. – 221 с.
У книзі, автор детально, по днях описує, що відбувалося
в Україні з самого початку євромайдану. Це не революційний
бойовик – це особистий щоденник письменника, документ, що
розповідає про життя в Києві і в країні під час євромайдану, під
час окупації Криму і після цих подій. «Щоденник Майдану»
був опублікований в перекладах англійською, німецькою,
французькою, японською та іншими мовами, а для українського видання його
доповнено репортажами про події, що відбувалися в Україні до початку
листопада 2014 року, написаними для норвезької газети «Даг ог Тід».

Майдан Гідності [Текст] / упор. С. Козак. – К. :
Літературна Україна, 2014. – 204 с. – (Б-ка газети
«Літературна Україна»)
Пропонований читачеві збірник матеріалів присвячено
одній із найбільш знакових подій в історії української
державності – Євромайдану.
Матіос, Марія Василівна. Приватний щоденник:
Майдан. Війна [Текст] / М. В. Матіос. – Львів : Літературна
агенція "Піраміда", 2015. – 356 с.
«Приватний щоденник: Майдан. Війна» – це свого роду
хроніка, що починається з кінця 2013-го і до середини літа
2015-го року. І крізь цю призму письменниця дуже зворушливо
і дуже чуттєво описує маленькі історії українських родин,
життя яких болючими втратами та глибокими ранами назавжди
змінив Майдан… змінила війна…
Мухарський, Антін. Майдан. (Р)еволюція духу [Текст]
: [мистецько-культурологічний проект] / А. Мухарський. –
К. : Наш формат, 2014. – 312 с.
Великий повнокольоровий альманах і книга – це
калейдоскоп, в якому зібрані відверті й критичні погляди на
Українську революцію 2013-14 рр., емоції без купюр і деталі,
що залишились за кадром медіа. Це все є частиною
масштабного мистецько-культурологічного проекту, до якого
також входить однойменний документальний фільм, присвячений подвигам
рядових бійців, волонтерів, медиків і громадських активістів Майдану.
Небесна сотня [Текст] / [упор. О. Трибушна, І. Cоломко].
– Харків : Фоліо, 2014. – 206 с.
Це – книга-реквієм. Книга-посвята тим учасникам
Революції гідності, які віддали найцінніше – своє життя – заради
того, аби Україна та всі ми встали з колін, щоб почати змінювати
свою державу, а наші діти та онуки дістали змогу жити в іншій
країні.
Герої цієї книги – звичайні люди з різних куточків нашої держави. Вони дуже
різні – заробітчани, науковці, підприємці, вчителі… Якби не Майдан, вони б
ніколи не зустрілися. Це він об’єднав їх, зробив побратимами та «воїнами
світла».

Орлова, Юлия. 111 дней Майдана: записки
киевлянки [Текст] : timeline – роман / Ю. Орлова. – К. :
Дуліби, 2014. – 144 с.
Книга безпосередньої учасниці подій Майдану
киянки Юлії Орлової – це синопсис історичних подій у
Києві протягом трьох місяців кінця 2013 - початку 2014
року – день за днем, ніч за ніччю, ніяких фантазій – лише гола-голісінька
правда. Це книга про київську протестну культуру, про киян і про українську
солідарність.
Филипович, Людмила Олександрівна. Майдан і Церква
[Текст] / Л. О. Филипович. – К. : [Техніка], 2015. – 656 с.
Книга є наслідком моніторингу подій зими 2013-2014 рр.,
що відбулися в Україні після непідписання Україною угоди про
асоціацію з Євросоюзом, коли українці вийшли з мирними
протестами проти політики влади. Фокус зроблений на зборі та
аналізі інформації про реакцію релігійних організацій України та
їх лідерів на мирні протестні народні акції та спроби силового придушення
волевиявлення народу.
До збірки увійшли не тільки хронологія подій, офіційні документи
ВРЦіРО, окремих релігійних організацій, звернення та заклики релігійних
лідерів до народу і до влади, неофіційні висловлювання та коментарі звичайних
віруючих та їх пасторів, але й експертні оцінки політиків, державних діячів, а
перш за все – релігієзнавців, які покликані об’єктивно і неупереджено,
позаконфесійно і полісвітоглядно розкрити суть духовного Майдану, зміст
революції гідності, показати роль релігії і Церкви в становленні громадянського
суспільства та сучасних соціально-політичних процесах.
Шеляженко, Юрій Вадимович. Мій Євромайдан
[Текст] / Ю. В. Шеляженко. – 2-е вид., перероб. та доп. - К. :
Видавець Ю. В. Шеляженко, 2013. - 32 с.
Євроінтеграцію кожен має починати з себе. Такою є
головна ідея цієї збірки публіцистичних та літературних творів,
укладеної, виданої та поширеної під час та на честь
«Євромайдану» – громадянської акції за вступ України до
Європейського Союзу. Політична сатира тут урівноважена цитуванням
виступів лідерів влади та опозиції на підтримку євроінтеграції. Читачеві
пропонується ставитись до акції протесту без фанатизму і, перш за все,
відповісти на питання про свій власний внесок у побудову європейської
України.

Електронні ресурси:
«Каміння Майдану» у Варшаві [Електроний ресурс] // Димид Михайл.
Уou Tube ua : [сайт]. – Текст. дані. – [Б. м.]. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=Ip025t0T_CM (дата звернення: 05.10.2016). –
Назва з екрану.
Михайло Слабошпицький: «Україна надто велика цінність, щоб ми її
довірили політикам» [Електроний ресурс] // Оксамит : [сайт]. – Текст. дані. – [Б.
м.], 2016. – Режим доступу: http://www.oksamyt.org/publik/nash-interv/477081120141 (дата звернення: 06.10.2016). – Назва з екрану.
Небесна сотня. Зима, що нас змінила [Електроний ресурс] // ТСН вражає.
Уou Tube ua : [сайт]. – Текст. дані. – [Б. м.]. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=h6XQYnTcg28 (дата звернення: 25.10.2016). –
Назва з екрану. Олег Виноградов про книгу «Слово Майдана» [Електроний
ресурс] // Видавець Корбуш : [сайт]. – Текст. дані. – [Б. м.], 2011. – Режим
доступу:
http://ua.korbush.com/oleg-vinogradov.html
(дата
звернення:
05.10.2016). – Назва з екрану.
Презентация книги «За сценой майдана» Виктора Капустина [Електроний
ресурс] // Видавництво Самміт-книга. Уou Tube ua : [сайт]. – Текст. дані. – [Б.
м.]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=H4T3D4wbq1g
(дата звернення: 05.10.2016). – Назва з екрану.

РОЗДІЛ 2. ПИСЬМЕННИКИ ПРО МАЙДАН І
«ПІСЛЯМАЙДАННЯ»
Ми проростаємо в Майдани
Серцями, повними надій.
Уже не маси, а титани,
Герої на землі святій.
(С. Сірий)

Не залишили без уваги революцію й письменники. Вони працювали над
створенням художніх літературних творів, аби жодна година важливого періоду
в житті України не залишилися забутою. Література про Майдан – це цілий
пласт текстів, до яких належать твори, що безпосередньо розповідають про
події Майдану або ж були там написані, а також тексти, що стали гаслами
революції. Тож вже після 20 лютого 2014 року почали виходити в світ книжки
про Євромайдан.
Пропоновані видання розраховані на різні вікові категорії читачів. Ці
книги писали журналісти, письменники, поети, звичайні люди... Писали, щоб
герої Небесної Сотні постали живими з їх сторінок. Писали, аби розповісти як
жили вони. Що любили? У що вірили? За що стояли на Майдані? Ці книги –
художня хроніка Євромайдану.

Амеліна, Вікторія Юріївна. Синдром листопаду, або
Homo Compatiens [Текст] : роман / В. Ю. Амеліна. – Харків :
Vivat, 2015. – 288 с.
«Синдром листопаду, або Homo Compatiens» – це роман,
що вражає своєю глибиною. Як відомо, Homo Compatiens
перекладається як людина, здатна співчувати. Саме таким і є
головний герой філософського роману Костянтин Нечай,
звичайний українець зі звичайної сім'ї. Однак, відрізняється він тим, що
занадто глибоко переймається життям інших людей, їхніми невтішними
думками й негараздами, розчиняється в них. Співчуває герой тим, кого ніколи
не бачив ... Події у творі відбуваються під час революцій, що прокотилися по
всьому світу, в тому числі української Революції гідності 2014 року. Майдан
виступає у творі кульмінацією в житті головного героя, який повинен певним
чином застосувати свій дар...
Базів, Василь Андрійович. Армагеддон на Майдані
[Текст] : роман-реквієм / В. А. Базів. – [К.] : Український
пріоритет, 2014. – 160 с.
На смисловому тлі подається документальна маловідома
історія про те, що і як призвело до повстання, котре стало
безпрецедентним актом кривавого вознесіння із провалля
гуманітарно-кримінальної катастрофи для майже 50-мільйонного
людського згромадження в центрі Європи. Водночас всенародний Бунт Гідності
став прологом до визвольної війни.
Дашвар, Люко. Покров [Текст] : роман / Л. Дашвар. –
Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 384 с.
В книзі неможливо не співчувати героям, як неможливо не
звернути увагу на гострі, болючі, неоднозначні питання, які
порушує письменниця… Ніч проти 30 листопада 2013 року
багато чого змінює і в житті країни, і в долі киянки Мар’яни
Озерової. Після розміреного напівсонного існування дівчина
опиняється у вирі подій і несподіваних зустрічей: виснажливі чергування на
Майдані, зникнення коханої людини та пошуки нащадків у сьомому коліні
славного козака Яреми Дороша, яких прокляла його дружина – зарозуміла
шляхтянка Станіслава. Та чи не даремні пошуки? Адже перед цими
щасливцями постає непростий вибір – незліченні скарби, що їх мають
успадкувати від свого предка, чи кохання і воля…

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Вогняна зима
[Текст] : роман / А. А. Кокотюха. – Харків : Клуб Сімейного
Дозвілля, 2015. – 352 с.
Ще вчора кожен громадянин України мав своє життя. У
якому, здавалося, не було місця для подвигу. Але прийшла
вогняна зима 2013-2014-го і тисячі українців опинилися у вирі
Революції Гідності – та по різні боки барикад. Успішний
бізнесмен Стогов стає активістом Автомайдану. Продавщиця з косметичного
магазину Алла тепер волонтерка. Студент на прізвисько Птаха виходить із
віртуального світу і робить «коктейлі Молотова». Тітушка Сірий не має
переконань, аби платили. А Олег, боєць «Беркуту», готовий карати
«майданутих» навіть задарма… Ми бачимо Майдан їхніми очима. Бачимо – і
затамовуюємо подих. Бо тут усе справжнє – і життя, і кохання, і ненависть, і
смерть. А ще – відчайдушна віра, що кінець кінцем усе буде добре…

Рудневич, Марко. Я з Небесної Сотні [Текст] : повість /
М. Рудневич. – [К.] : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, [2015]. – 182 с. –
(Доросла серія)
Головний герой повісті молодого письменника Марка
Рудневича – 19-річний студент Макс зі Сміли легко й відверто
оповідає про своє життя – про навчання, однокурсників, родину,
про свою кохану дівчину Іванку, яка вчиться в Києві, а батьки
хочуть відіслати її на навчання до Франції... Але стається Майдан, і Макс зі
своїм другом-однолітком їде до Києва. Це повість про три вирішальні доби на
Майдані. Ви згадаєте все, ви ще раз переживете ті тривожні лютневі дні, і
мабуть, будете плакати, і ще довго пам’ятатимете простого хлопця зі щирою
душею – Макса зі Сміли...

Україна в мені (Ukraine within me) [Текст] / уклад. Ніка
Нікалео. – Львів : Апріорі, 2015. – 100 с.
Книга «Україна в мені» – це перша збірка Львівського
жіночого літературного клубу, написана під враженням подій на
Майдані 2014 року. Відкрити очі пересічному європейцю на усю
глибинну красу і неповторний біль України, допомогти зрозуміти
цінності нації, древню культуру, складну історію та великі
перспективи – мета цієї антології.

Филипчук, Зіновій. День і ніч навколо багаття [Текст] :
роман-репортаж / З. Филипчук. – [Львов] : [Априори], 2015. –
204 с.
Час мчить стрімко. І вже те, що відбувалося не так давно на
наших очах, сьогодні стає історією. Саме такі події – зима 2014
року в Україні – описуються в новій книзі Филипчука. Автор
перебуває в гущі народу, що вийшов виборювати свою людську гідність, і через
його думки, погляди, переживання, діалоги з ближніми спостерігається суть
життя – від найостаннішого злидаря-безхатченка до найперших багатіїв при
владі, що пнуться керувати планетою.

Фіалко, Ніна Іванівна. Коли брати стають ворогами...
[Текст] : [повість-есей] / Н. І. Фіалко. – Тернопіль : Богдан,
[2015]. – 368 с.
Книга дає змогу читачам оцінити події 2013 –2014 років
поглядом «майданутої». Авторка твору змушує нас осмислити
багато подій, які відбувалися на українській землі. Читачі
дізнаються про деякі моменти з історії України, які не
висвітлювали в підручниках і про які не дискутували в періодиці.

РОЗДІЛ 3. ЖОДНА КРАПЛЯ КРОВІ, ПРОЛИТА ЗА
БАТЬКІВЩИНУ, НЕ БУВАЄ ДАРЕМНОЮ…
Бо не можна, сину, зраджувати неньку,
Розбивати навпіл мамине серденько.
Не дамо зробити з Держави руїну,
Будемо боронити рідну Україну!
Зоя Коваленко «Не запитуй»

Несподівано почалася війна. Дивна війна, ніким не оголошена, але від
того не менш страшна і кривава. Степи Донбасу вкрили чорні хмари диму,
калюжі крові і потоки гірких сліз. А ще сотні вбитих мирних мешканців, тисячі
калік і знедолених людей, які вимушені кидати рідні домівки або те, що від них
залишилося, і втікати на мирну територію, де не стріляють смертоносні
«Гради».
Тисячі скалічених доль: загибель, поранення. Де є та межа, за якою
знайде спокій душа матері, батька, які втратили сина, горе родини, до якої вже
не повернуться найрідніші люди.
Гинуть українці на війні, але герої не вмирають, бо залишають по собі
щемну пам’ять: гарний спомин, добре слово, щирі емоції. Тож живі, віддаючи

данину полеглим, укладають серію книг, кожна з яких буде присвячена воїнам,
котрі не повернулися з бою.
У розділі подається матеріал про героїв АТО, які захищають наші
кордони на сході України. Видання містять біографії, факти, нормативні
документи.
Ад 242. Історія мужності, братерства і самопожертви
[Текст]. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с.
Книга являє собою збірник із понад 100 розповідей
безпосередніх учасників військового протистояння в
Донецькому аеропорту. Автори намагалися якнайповніше
відтворити реальні події, які відбулись в аеропорту, тому до
книжки увійшли і розповіді рядових бійців, і генералів. Також у
виданні міститься інтерв’ю генерала ЗСУ Віктора Муженка, висновки
військових експертів з США, Росії, Канади щодо тогочасних подій. До книги
увійшли фото кореспондента "The Los Angeles Times" Сергія Лойка.

Антитерористична
операція.
Мобілізація.
Соціальні гарантії учасником АТО [Текст] : практичний
посібник. – К. : ЦУЛ, 2015. – 168 с.
Книга висвітлюються такі теми: правові основи
мобілізації в Україні, соціальні гарантії учасникам АТО,
соціальні виплати та допомога особам, переміщеним з
району АТО та інші.
Посібник розрахований на
військовозобов’язаних, військовослужбовців, учасників антитерористичної
операції та осіб, які брали участь в забезпеченні її проведення, осіб, які
переміщені з районів проведення анти терористичної операції, волонтерів.

Березовець, Тарас. Анексія: Острів Крим. Хроніки
«гібридної війни» [Текст] / Т. Березовець. - К. : Брайт Стар
Паблішинг, 2015. - 392 с.
У книзі аналізуються механізми та технології так званої
«гібридної війни», розв’язаної військами Російської Федерації
(«зеленими чоловічками») на території АР Крим. Окремо
досліджується розвідувальна та інформаційно-пропагандистська
операція російських спецслужб, яка дозволила підготувати
анексію Криму, починаючи з 1991 року. Твір містить велику кількість
документів та фото, які є доказами злочинного характеру окупації півострова.

Зелінський, Андрій. Соняхи: Тільки любов здатна на
перемогу ! [Текст] : духовність на час війни / А. Зелінський,
Т. І. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 127 с.
«Коли країну огорнула непроглядна темрява, вони
соняхами запалали на полях української журби». Таким
епіграфом розпочинається книжка військового капелана зі
Львова. Отець Андрій Зелінський – священик УГКЦ, член
черничого згромадження «Товариство Ісуса», людина з
блискучою освітою.
Сама книга «Соняхи» є збіркою духовних рефлексій на основі
пережитого під час перебування на передовій, до того ж видання присвячене
молодим загиблим офіцерам, друзям священика, тому на цих майже 127
сторінках присутній синтез нашого життя.

Земляной, Владимир. Русский разухай или украинские
грабли [Текст] / В. Земляной. – К. : АВІАЗ, 2015. – 160 с.
В книзі показано події в Криму і на Донбасі, відносини з
Російською Федерацією. Для всіх сьогодні очевидно, що
«руський мир» це відреставровані під сучасність старі чоботи
«веры, царя и отечества», в які знову намагаються взути
українців Путін і його опричники».
«Руський разухай» – це хлопець з казки про Іванка-дурня, який з
вигуками «ух» і «ах» легко приймає рішення, що стають трагічними для людей
і цілих народів», – так пояснює назву книги автор. У книзі окремим розділом
представлені фотографії кореспондента газети «Голос України» Олександра
Клименка, відомого літописця подій в АТО.

Наш захисник : Ми хочемо жити в мирі [Текст] / [укл.
А. І. Лукасевич]. – К. : [ПП «Агенство по розповсюдженню
друку»], [2015]. – 128 с.
Ілюстроване дитяче видання, присвячене захисникам
української землі – активним учасникам АТО. Головні герої славні сини своєї країни, міцні та незламні патріоти з жовтоблакитною бронею, які є своєрідним непереможним щитом українського
народу.

Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО
[Текст] / [укл. О. Каліновська, О. Криштопа, Є. Назаренко,
В. Трохимчук, Д. Феденко]. – Х. ; Белгород : Клуб Семейного
Досуга, 2016. – 508 с.
Книга – спогад про всіх, хто віддав своє життя, і про тих, хто
вижив у боях. Основна її мета — згадати все. День за днем. Згодом
історики сперечатимуться, коли ж власне вона почалася. Як і в кожної таємної
війни, у неї нема конкретної дати початку. І лише Бог знає, коли вона
скінчиться.
Крім хронології бойових дій, ви зможете прочитати аналітику, яка допомагає
отримати розуміння і хоч трохи позбутися страху. І репортажі журналістів, які
на власні очі бачили кров і сльози. Вони вижили там, де загинули інші герої.
Поле битви – Україна : Від «володарів степу» до
«кіборгів» [Текст] : воєнна історія України від давнини до
сьогодення / [упор. К. Галушка]. – Х. : Клуб Сімейного
Дозвілля, 2016. – 352 с.
Читач може познайомитися з думкою провідних
вітчизняних істориків, результатами останніх наукових
досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують
ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному
з нас самому виступити суддею в цих суперечках. Пропонована книжка може
відповісти на чимало питань, які цікавлять і турбують кожного українця.
Пономарь, Олег. Витрина [Текст] / О. Пономарь. –
[К.] : [Компанія ОСМА], [2015]. – 360 с. – (Украинский
политический блогер №1)
Книга хронологічно охоплює період з листопада 2014 по
липень 2015 року. 9 місяців – це період, протягом якого
створюється нове життя. Зима 2014-2015 року було досить
важкою. Важко було на фронті, в економіці і на серце.
Ревегук, Віктор Якович. Полтавці – поборники
державної незалежності України [Текст] / В. Я. Ревегук. –
Полтава : Полтавський літератор, 2015. – 348 с.
Збірник містить 93 коротких біографічних нарисів
уродженців Полтавщини – борців за незалежність України та
короткі дані про 98 полтавців, які загинули під час проведення
анти терористичної операції, захищаючи свободу і територіальну
цілісність своєї країни.

Савченко, Надія Вікторівна. Сильне ім'я Надія
[Текст] / Н. В. Савченко. – К. : [ТОВ ВО "Юстініан"], 2015. –
328 с.
В книзі викладено її спогади і роздуми, які ув’язнена
записувала під час голодування. Надихнув льотчицю на
написання книги російський правозахисник, її адвокат Ілля
Новіков. Ілюструвала видання сестра Надії, Віра Савченко.
Книжка складається з кількох розділів, авторка описує Майдан,
події в Криму, початок АТО, своє викрадення і полон, також пригадує і
миротворчі місії в Іраку.
Сергацкова, Екатерина. Война на три буквы:
Хроника противостояния в репортажах и свидетельствах
очевидцев [Текст] / Е. Сергацкова, А. Чапай, В. Максаков.
– Харків : Фолио, 2015. – 381 с.
У виданні опубліковані репортажі двох українських
журналістів – Катерини Сергацковой і Артема Чапая. Також
важливі спогади московського філолога Володимира
Максакова, в яких описано його перебування в полоні. У книзі
зібрані свідчення очевідців про те, як розгорталася повномасштабна війна на
Сході України, названа трьома буквами: АТО.
Автори, безпосередньо побувавши в «гарячих точках» України,
розповідають: про що говорять військові та прості люди по обидві сторони
лінії фронту, що відбувається насправді.
Електронні ресурси:
Євген Магда. Гібридна війна: Україна на шляху виживання [Електроний
ресурс] // Jornalismucu. Уou Tube ua : [сайт]. – Текст. дані. – [Б. м.]. – Режим
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=8eY-MfemQ1o (дата звернення:
06.10.2016). – Назва з екрану.
Розбрат України з Росією: стратегія виходу з піке — Антуан
Аржаковський [Електроний ресурс] // Громадське Телебачення. Уou Tube ua :
[сайт]. – Текст. дані. – [Б. м.]. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/user/HromadskeTV (дата звернення: 25.10.2016). –
Назва з екрану.
Книжка, написана «кіборгами»: «АД-242. Історія мужності, братерства і
самопожертви» [Електроний ресурс] // Радіо Свобода : [сайт]. – Текст. дані. –
[Б. м.], 2016. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/27499914.html
(дата звернення: 25.10.2016). – Назва з екрану.

РОЗДІЛ 4. ВІРШІ, ОБПАЛЕНІ ВІЙНОЮ
«Колись минеться ця війна. Колись ми минемося. Чи – загинемо.
Мені більше подобається «загинемо». У цьому принаймні є хоч якийсь
сенс; це бодай би красиво. Єдине, що залишиться після нас, – вірші».
Борис Гуменюк

Відкладіть свої нагальні «справи», почитайте вірші і помоліться…
Давайте силою поетичного слова об’єднаємо наші зусилля, спрямовані на
те, щоб на всій Землі був мир, щоб Україна була мирною і процвітаючою
державою, щоб усі діти росли в добрі та злагоді і відчували спільну
відповідальність за долю своєї країни й усього світу. Тож спрямуймо силу
художнього слова на Добро і Світло! Література здатна рятувати й зцілювати
серця, надихати їх на прекрасне. І це залежить від кожного з нас!
Героям слава! [Текст] : книжка для учасників
Вітчизняної війни України 2014 р. : військово-патріотичні
вірші українських поетів та народні пісні / упоряд. С. Козак,
Ю. Пригорницький. – К. : Літературна Україна, 2014. – 100 с.
Це – перша книжка в історії України, яка написана для
фронту й відправлена на фронт. В цій книзі – найкращі рядки з
сердець найкращих поетів.
Гринь, Надія Іванівна. Дорога в безсмертя: Дмитро
Коряк [Текст] : спогади, фото, вірші / Н. І. Гринь. – [Полтава]
: [Перша експериментальна друкарня], 2016. – 160 с.
Книга про нашого земляка. На момент смерті йому було
лише 25... Залишилися посмертні державні нагороди, могила на
Алеї Героїв центрального міського кладовища у Полтаві та
згорьовані батьки, у яких війна забрала сина, а з ним і надії, майбутнє, спокій.
А ще світла пам’ять рідних, знайомих, однокурсників, побратимів... Їхні
спогади, фото, вірші зібрані у першій книзі-реквіємі, упорядником якої є
полтавська поетеса, член Полтавської спілки літераторів Надія Гринь.
Гуменюк, Борис Іванович. Блокпост [Текст] : вірші,
новели, публіцистика / Б. І. Гуменюк. – К. : Академія, 2016. –
336 с.
У віршах, новелах і публіцистичних одкровеннях цієї книги
– пережита автором правда Майдану і війни. Так бачили,
відчували і думали мільйони. А тільки він знайшов такі слова.

Зима, Василий. Кровь желто-синего цвета [Текст] / В. Зима.
– Харків : Фолио, 2014. – 77 с.
Ця книга – 20 пронизливих, хворобливих, як відкрита рана,
віршів. 20 історій простого людського героїзму. Кожен вірш – як
крапля крові, солоної теплої людської крові. Ці історії повинні
жити вічно, як нагадування. Нехай вони назавжди залишаться в
віршах, як і імена героїв в нашій пам'яті.
Електронні ресурси:
Анастасія Дмитрук – Ніколи ми не будемо братами [Електроний ресурс] //
UKRLIFE.TV. Уou Tube ua : [сайт]. – Текст. дані. – [Б. м.]. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=nQZ2MFYI8ZM (дата звернення: 06.09.2016).
– Назва з екрану.
Борис Гуменюк. «Вірші з війни» [Електроний ресурс] // damus194. Уou
Tube ua : [сайт]. – Текст. дані. – [Б. м.]. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=dlBFNa42qZc (дата звернення: 06.09.2016). –
Назва з екрану.

РОЗДІЛ 5. ВІЙНА ЗАБРАЛА ЩАСТЯ...
«Бог дає людині не тільки день,
але дає і ворога, і сили боротися з ним»
М. Слабошпицький

Багато героїв цієї війни, що стали прототипами героїв книг, їх відважні
вчинки, поклали на жертовний вівтар найцінніше – своє життя. Але залишилась
пам’ять про тих, хто вже ніколи не переступить поріг рідної домівки і не обійме
батьків, кохану та дітей. Пам’ять про них – це наш біль і наша гордість за те,
що мали честь жити з ними в одній країні. На їхньому прикладі будуть
виховуватись не одне покоління справжніх українців – відважних, гордих,
сміливих, вільних і щасливих людей, здатних побудувати нову Україну,
відстояти її цілісність та незалежність у будь-який час та за будь-яких умов!
Читайте, художні книги, українських авторів про війну на Донбасі.
Вдовиченко, Галина. Маріупольський процес [Текст] :
роман / Г. Вдовиченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля,
2015. – 288 с.
Роман «Маріупольський процесс» став володарем відзнаки
«Гранд-романи» престижного Міжнародного літературного
конкурсу «Коронація слова – 2015». В книзі усе як на війні:
втрати, біль, знову втрати... Роману й Ользі судилися не
найкращі часи для зустрічі. Полонений укр і сепаратистка – чи є
гостріша суперечність у подіях літа 2014 року? Але безодня, яка здавалася
нездоланною, поступово щезає. Бо в житті існує щось набагато важливіше за
ненависть...

Волонтери: Мобілізація добра [Текст] : збірка / [укл.
І. Карпа]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 256 с.
Люди для людей! Під цим девізом працюють сотні
волонтерів у зоні АТО. Сповнені болю та обурення, віри та
гіркоти, суму та надії історії про тих, хто, забувши про
спочинок, допомагає біженцям і бійцям АТО, ризикуючи
власним життям намагається зберегти чуже.
До книжки увійшли твори відомих українських авторів:
С. Жадана, І. Карпи, М. Кідрука, Г. Вдовиченко, Л. Денисенко, І. Роздобудько,
І. Славинської, Г. Шиян, А. Любки, К. Бабкіної.

Жадан, Сергій Вікторович. Anarchy in the UKR ;
Луганский щоденник [Текст] / С. В. Жадан. – Харків : Клуб
Сімейного Дозвілля, 2015. – 240 с.
Десять років тому герої «Anarchy in the Ukr» здійснили
ідейну подорож Східною Україною, місцями бойової слави
Нестора Махна. Мандруючи Донбасом, вони шукали відповіді
на питання – що ж таке воля-свобода-анархія? Чи є межа між
ними та де вона пролягає? Сьогодні автор знову відвідав
територію, що колись була територією анархізму. Але цього разу – в дуже
наелектризованій атмосфері, коли саме повітря просякнуте війною… Вже не
давнішньою, часів Нестора Івановича, а більш ніж сучасною…

Жолдак, Богдан Олексійович. Укри [Текст] : бойова
проза / Б. О. Жолдак. – [К.] : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, [2015].
– 224 с.
"Кіноповість "УКРИ" відомого українського письменника,
драматурга та кіносценариста Богдана Жолдака – це бойова проза
про сучасне АТО. Майже сто років тому Юрій Яновський
створив неперевершені взірці про тодішнє АТО, узявши фактаж із
вуст Юрка Тютюнника. "УКРИ" – це суцільний "екшн", заснований на
реальних подіях російсько-української гібридної війни, в якій сучасні українці,
подібно до героїв "Енеїди", відчайдушно жартують зі смертю, захищаючи свою
землю і честь.

Кідрук, Макс. Небратні [Текст] / М. Кідрук. - Х. :
Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 304 с.
Письменник простежує відносини українського і
російського народів, починаючи з часів Хмельниччини. У творі
автор роздумує про історію виникнення слов`янських мов,
русифікацію України, Будапештський меморандум 1994 року,
газові війни 2004–2009 років, захоплення Криму росіянами, «сім`ю»
Януковича, майдан 2013–2014 років, війну на сході України тощо.

Костина, Наталья. Билет в одну сторону [Текст] : роман
/ Н. Костина. – Харків : Белгород : Клуб Семейного Досуга,
2015. – 302 с.
Україна – 2014-й. Аня – волонтер-медик у військовому
госпіталі. Єгор – актор з Росії, що відправився воювати проти
«хунти». Їхнім дорогам судилося перетнутися. Коли в госпіталь
привезли вмираючого пораненого, тільки миттєва реакція Ані і її
чіткі дії допомогли повернути юнака з того світу. Всіма силами вона боролася
за життя незнайомця. І в ту хвилину, коли Єгор нарешті відкрив очі і побачив
над собою дівчину, схожу на ангела, він зрозумів: йому є заради чого і заради
кого жити.

Лойко, Сергей. Аэропорт [Текст]: главная книга о
войне, которой не должно было быть, и о героях, которые
хотели жить, но умирали : роман / С. Лойко. – К. : Брайт
Стар Паблішинг, 2015. – 328 с.
Роман «Аеропорт» кореспондента Los-Angeles Times
Сергія Лойко присвячений драматичним подіям 2014 року в
Донецькому аеропорту, де в нелюдських умовах тримала
оборону група українських бійців-«кіборгів». «Аеропорт» – не хроніка і не
літопис. Це художній вимисел, заснований на реальних фактах. У книзі багато
персонажів, багато переплетених драматичних сюжетних ліній. Роман не тільки
про війну. Він і про любов, зраду, пристрасті, ненависті, люті, ніжності, відвагу,
біль і смерть. Іншими словами, про наше сьогоднішнє і вчорашнє життя.

Положій, Євген Вікторович. Іловайськ [Текст] :
розповіді про справжніх людей / Є. В. Положій. – Харків :
Фоліо, 2015. – 378 с.
Україна, серпень 2014 року. Активні бойові дії української
армії проти сепаратистів на сході країни. Здається, ще трохи – і
українські військові візьмуть Донецьк у щільне кільце. Для
цього потрібно захопити невеличке містечко Іловайськ,
важливий транспортно-залізничний вузол на схід від Донецька. Штаб АТО
направляє на штурм добровольчі батальйони, батальйони територіальної
оборони і частини ЗСУ, всього близько 2000 військових. Але цих сил,
очевидно, недостатньо для блокади і штурму…
Книга розповідає про мужність і боягузтво, про подвиги та зраду, про
неймовірний героїзм і людяність українських солдат і офіцерів.

Талан, Світлана. Оголений нерв [Текст] : роман /
С. Талан. – Харків : Белгород : Клуб Семейного Досуга,
2015. – 544 с.
Мирне й спокійне життя, міцна родина, вірні друзі... Усе,
що здавалося непохитним, перевернулося догори дном. Війна
роздирає навпіл усі зв`язки, і рідні люди й вірні друзі стають
ворогами...
Кілька місяців 2014 року Сєвєродонецьк перебував під владою
ополченців. Цей короткий проміжок часу став нездоланним для родини Насті
Агафонової. Син, запальний прихильник Майдану і патріот України,
боротиметься із сепаратистами, а дочка – вступить до ополчення... Так само
розійдуться й шляхи друзів Геннадія, нерозлучних змалечку хлопців. Бо війна
проходить і по родинах, і по душах…

Цаплієнко, Андрій Юрійович. Книга змін [Текст] :
історія з переднього краю / А. Ю. Цаплієнко. – Харків : Клуб
Сімейного Дозвілля, 2015. – 256 с.
Книга оповідань відомого українського журналіста й
письменника, у якій йдеться про війну, яка несподівано прийшла
в Україну і змінила життя і свідомість мільйонів українців.
Герої оповідань пов'язані складним павутинням особистих
стосунків одне з одним і з автором. Вони разом з усією країною крокують
дорогою змін – від застою до революції, від Майдану до війни. Історії, які
трапляються з героями, видаються неймовірними, але це нова реальність, у якій
треба навчитися виживати. Книга має всі шанси стати в майбутньому одним із
літературних документів епохи, у якій нам випало жити.

Чупа, Олексій. Казки мого бомбосховища [Текст] :
роман / О. Чупа. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. –
224 с.
Дванадцять квартир у під’їзді великого будинку.
Дванадцять трагічних, зворушливих, сумних і дивовижних
історій.
У звичайній «сталінці» звичайного робітничого містечка
живуть звичайнісінькі люди: Вєрка, алкоголічка зі стажем; філологи зі
світовими іменами Ярополк і Федора Задорожні з дітьми Кирилом та
Мефодієм; колишній «беркутівець» Бембі та інші. Їхні життя – це суми халеп,
завалений пам’ятник і показове самогубство, несподівані знайомства і листи
далеким коханим, зухвалі плани захоплення влади і все те, що зазвичай
називають «інші страшні речі».
Шкляр, Василь Миколайович. Чорне сонце [Текст] :
збірка / В. М. Шкляр. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. –
304 с.
Російсько-українська війна – очима бійця полку «Азов».
Хто і навіщо затягує криваву драму? Чому гинуть найкращі?
Чому місцеві вважають своїх визволителів ворогами? Яким наш
герой бачить майбутнє Вітчизни? Глибока, сповнена смутку,
болю й надії оповідь хлопця, якого честь і сумління змусили взяти до рук
зброю. До видання ввійшли твори «Чорне Сонце», «Танець під чортову дудку»,
«Крук – птаха нетутешня», «Останній шанс Захара Скоробагатька», «Високі
гори у Ялті», «Цілком таємні історії».
Електронні ресурси:
«Оголений нерв», Світлана Талан (читать онлайн) [Електроний ресурс] //
Бесплатная библиотека «БУКВА». – Текст. дані. – [Б. м.]. – Режим доступу:
http://bukva.org.ua/svitlana-talan-ogoleniy-nerv.html (дата звернення: 25.10.2016).
– Назва з екрану.
Олексій Чупа. Казки мого бомбосховища (читать онлайн) [Електроний
ресурс] // Электронная библиотека bookz.ru [сайт]. – Текст. дані. – [Б. м.], 20032016. – Режим доступу: http://bookz.ru/authors/oleksii-4upa/kazki-mo_801/1-kazkimo_801.html (дата звернення: 25.10.2016). – Назва з екрану.
Сергій Лойко. Аеропорт (Аудіокнига) [Електроний ресурс] //
Аудіокнига.UA [сайт]. – Текст. дані. – [Б. м.]. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=mcuWjpa5RRI (дата звернення: 06.10.2016). –
Назва з екрану.
«Чорне Сонце», (Аудіокнига) [Електроний ресурс] // Українське радіо :
[сайт]. – Текст. дані. – [Б. м.], 2016. – Режим доступу:
http://www.nrcu.gov.ua/chytannia_zvuk (дата звернення: 25.10.2016). – Назва з
екрану.
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За тисячолітню історію української народності наша земля не один раз
закликала своїх синів на її захист. І ніколи ці заклики до оборони рідного краю
не залишилися непочутими.
Мільйони людей вірять, що небо нашої України-матері буде мирним,
адже його оберігають славні воїни, їм довіряють найдорожче, найсвітліше –
оберігати мир!

Слава Україні! Слава нації! Україна – понад усе!

Вибирайте книги собі до смаку та насолоджуйтеся
читанням!

