Українська історія сповнена трагічних сторінок боротьби і звитяги, подвигу і
гідності… На її скрижалях записані видатні імена подвижників і героїв… У ХХІ
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столітті, третьому тисячолітті Україна знову стоїть на межі між цивілізованою Європою
і хаосом, який несе з собою Росія через жорстоку і підлу війну та підбурення
сепаратистських настроїв на наших східних землях. Нові імена викарбовуються,
золотими літерами вписуються у сувій новітнього українського літопису… Те, що
відбувається зараз в Україні, звичайно, не могло не спричинити і своєрідного
літературного відгуку.
Бібліографічний дайджест «Книги, творені кров’ю серця» інформує про книги, які
відображають події останніх років, що переживає наша Батьківщина. Саме завдяки цим
книгам майбутні українці зможуть оцінити події Революції Гідності та війни з
Російською Федерацією. Видання складається із трьох розділів; представлені джерела
викладено в алфавітному порядку. Дайджест розраховано на коло читачів, яким
небайдужа доля України.

Дайджест підготувала:

бібліограф ЦБС м. Коростеня
Т. Примаченко

РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ У ЛІТЕРАТУРІ
63.3(4УКР-4ЖИТ)
Махорін, Г. Л. У боротьбі за збереження
української державності і територіальної цілісності країни, за краще
майбутнє України [Текст] // Наші Герої: науково-популярне видання /
Геннадій Махорін. – Житомир : Рута, 2015. – Розд. 6. – С. 139-184.
Читач може дізнатися про земляків, які загинули під час Революції
Гідності та які нині захищають кордони України і її територіальну
цілісність.
63.3(4УКР) Базів, В. Армагедон на Майдані [Текст] / Василь Базів. –
Київ : Український пріоритет, 2014. – 160с.
Твір написаний в художньому жанрі, в основі якого реальні події,
люди і маловідома документальна історія про те, що і як призвело до
Повстання, яке увійшло у всесвітню історію під назвою МАЙДАН.
Прототипом головного героя є перший герой Майдану Юрій
Вербицький, який загинув мученицькою смертю.
63.3(4УКР)6 Небесна сотня [Текст] : книга-реквієм. Пам’яті героям
Майдану присвячується. – Львів: Центр соціальних проектів «ХОЧУ
ЖИТИ», 2014. – 55с.
Книга-реквієм викликає надзвичайно велике емоційне враження.
Фотосвітлини повертають нас до тих подій і вказують на те, що ми
маємо велике зобов’язання перед людьми, які віддали свої життя за
те, щоб Україна змінилася.
63.3(4УКР)624 Гук, Н. Євромайдан. Звичайні герої [Текст] / Наталя
Гук. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 144с.
Ця збірка розповідей про звичайних і водночас неймовірних людей,
які створили революцію 2013 – 2014 років. Тут усього потрошку:
долання меж і страхів, шалена 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».
66.3(4УКР) Юркевич, А. Моя революція. Спогади [Текст] / Андрій
Юркевич. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 40с.
Це – спогади про події 18-20 лютого 2014 року в Києві. Як зазначив
автор, це – «посвята як тим героям, які не повернулись додому, так і
тим, хто залишився живим і загартував свій дух для подальшої
боротьби».

66.3(4УКР)6 Стражний, О. С. Менталітет Майдану: хроніка подій
[Текст] / Олександр Стражний. – Київ : Дніпро, 2016. – 192с.
У цій книзі подано огляд подій, що відбувалися в Україні в листопаді
2013 – лютому 2014 років. Ретроспектива Революції Гідності
розгортається на фоні голосів її учасників, а також на тлі аналізу
схожих революцій в інших країнах світу. Розгляд, зроблений не
просто учасником Руху спротиву, але й психіатром, надає фактам
неочікуване осмислення.
Менталітет Майдану виведено в динаміці і суперечностях — він,
як організм, зароджується, дорослішає, усвідомлює себе і, в решті
решт, діє. Аналізуючи поведінку учасників руху спротиву і пересічних
громадян, що підтримали або не підтримали Майдан, автор робить висновки про те,
які саме риси української ментальності під час екстремальної ситуації виявили себе
найбільшою мірою, а які залишилися «незадіяними».
86.39-5(4УКР) Панчишин, В. Молитви до Небесних Сил за захист
українського народу [Текст] / Володимир Панчишин. – Львів : ПП
«Релігійне вид-во «Святих Володимира і Ольги», 2016. – 320с.
Дана книга-реквієм є відгуком зболеної християнської душі на
доленосні події 2013-2014 рр. та переломну суспільно-політичну
ситуацію в Україні. Автор написав власні молитви, зібрав і
впорядкував молитви видатних діячів Христової Церкви, звернення її
глав та поетичні твори як письменників, так і простих людей. Книга
містить інформацію про Героїв Небесної Сотні, з великою кількістю
ілюстративного матеріалу, що підсилює сприйняття читачем
кожного розділу.
84.4УКР6 Бердинських, К. Є люди. Теплі історії з Майдану [Текст] /
Крістіна Бердинських. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2014. – 184с.
Ця книжка – блог-щоденник з Інтернету, який автор розпочала
під час Євромайдану. Журналістка Крістіна Бердинських,
поспілкувавшись 1 грудня на Банковій із двома медичними
волонтерами, написала першу історію про них на своїй приватній
сторінці у соцмережі. Коли на Банковій пішов газ, ці хлопці побігли
надавати невідкладну допомогу.
Автор щодня зустрічала на Майдані таких прекрасних людей, як
ці медики. Скромних і водночас упертих і відчайдушних, із різним
рівнем доходів та освіти. Хтось із Заходу України, хтось зі Сходу. Чомусь мас-медіа
звертали менше уваги на звичайних людей, а саме вони були енергією та духом цих
подій. 20 грудня Крістіна створила сторінку, де почала публікувати історії про
майданівців та їхні фото, зроблені камерою мобільного телефону. Вона розмовляла із
заможними бізнесменами, які постачали на Майдан дрова й шини, із будівельниками,
студентами, волонтерами, координаторами гарячих ліній, із тими, хто працює на
кухнях, живе у наметах, художниками, музикантами, культурними діячами.

84.4УКР6 Кокотюха, А. Вогняна зима [Текст] : роман / Андрій
Кокотюха. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»,
2015. – 352с.
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. Продавчиня 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 затамовуємо подих. Бо тут все справжнє - і життя, і кохання, і
ненависть. І смерть. А ще - відчайдушна віра, що врешт-решт усе буде добре...
84.4УКР6 Матіос, М. Приватний щоденник. Майдан. Війна…
[Текст] / Марія Матіос. – Львів : ЛА Піраміда, 2015. – 356с.
«Приватний щоденник», мабуть, найочікуваніша книжка
Марії Матіос, якою відома українська письменниця "загартовує
правдою" про ексклюзивні події Майдану та триваючої війни,
учасником чи свідком яких вона була. 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...
84.4УКР6 Пилипчук, О. Євромайдан [Текст] : збірка поезій / Ольга
Пилипчук. – Кременчук , 2015. – 22с.
Знана в Кременчуці і в Україні поетеса О. А. Пилипчук
доторкнулася всім серцем до горя, яке спіткало Україну, що
віддзеркалилися в поетичній збірці «Євромайдан».

84.4УКР6 Пилипчук, О. Незламна духом [Текст] : поезія / Ольга
Пилипчук. – Кременчук : Про-Графіка , 2015. – 128с.
Книга поезій сучасної поетеси Ольги Пилипчук знайомить
читача із буремним сьогоденням України.

84.4УКР6 Рудневич, М. Я з Небесної сотні [Текст] : повість / Марко
Рудневич. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 182с.
Герой повісті молодого письменника Марка Рудневича чимось
нагадує селінджерівського Голдена Колфілда. 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.
Зрештою, 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...
84.4УКР6-4ЖИТ Юшкевич, Г. А. Незнищенність, або Небесна сотня
[Текст] : поезії / Григорій Юшкевич. – Житомир : Рута, 2015. – 20с.
"...Душу й тіло ми положим за нашу свободу..." - такий лейтмотив цієї
збірочки, приуроченої першій річниці Революції Гідності.

ДРУКОВАНИМ СЛОВОМ ПРО АТО
63.3(4УКР)6 АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви
[Текст]. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016.
– 352с.
Книга про 242 дні боїв в аеропорту Донецька, або в АДу – як його
назвали оборонці летовища – це майже шість десятків свідчень
«кіборгів», коментарі військових експертів та військових аналітиків з
України, Росії, США та Канади, представника Генерального штабу
Збройних сил України. Але головне — про життя і смерть, про
відчайдушність і страх, про любов і дружбу, про те — що і чому
захищали у терміналах ДАПу українські бійці – читайте у розповідях
безпосередніх учасників оборони Донецького аеропорту.
63.3(4УКР)6 Катастрофа і тріумф. Історії українських Героїв [Текст]
/ Ред. Л. Івшиної. – Київ : Українська прес-група, 2016. – 296с.
Ця книга – про тих, хто пішов боронити нашу землю та
зберегти єдність країни. Про тих, хто робив героїчні вчинки, просто
добре виконуючи свою роботу і залишаючись вірним присязі. Вона –
про силу, волю, мужність. Про Героїв. Тих, хто загинув, і тих, хто
вижив, пройшов, пережив. За час війни на сході «День» зібрав і
опублікував стільки історій, що вистачило б на кілька томів. І далі
продовжуємо їх записувати. У цій книжці зібрані знакові історії про
знакові події цієї неоголошеної війни на Донбасі. Можливо, не всі вони
припадуть вам до душі, але прочитавши цю книжку, ви вже ніколи не бачитимете

війну абстрактною і далекою, навіть якщо живете за тисячі кілометрів від неї і вам
не чутно «Гради»...
63.3(4УКР)6 Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО
[Текст]. – Харків : Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 510с.
Автори – журналісти «5 каналу», які висвітлювали війну на Сході
країни. Так, це справжня війна, а не АТО.
Ця книга – на 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.
84.4УКР6 Вдовиченко, Г. Маріупольський процес [Текст] : роман /
Галина Вдовиченко. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного
Дозвілля», 2015. – 288с.
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…
84.4УКР6 Волонтери. Мобілізація добра [Текст] : збірка / уклад. Ірена
Карпа. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. –
256с.
До збірки увійшли літературні твори відомих українських
письменників про зовнішньо звичайних людей, які вражають тією
кількістю доброти, оптимізму і турботи, якими вони оточують інших
людей – про волонтерів. Серед авторів книги – Сергій Жадан, Ірена
Карпа, Макс Кідрук, Галина Вдовиченко, Лариса Денисенко, Ірен
Роздобудько, Катерина Бабкіна, Андрій Любка, Ірина Славінська та
Галина Шиян. Вони створили яскраве полотно з віршів, оповідань, есе,
яке змушує задуматись над феноменом волонтерства, яке стало
особливо актуальним в Україні у зв'язку з подіями останнього часу.
84.4УКР6 Гургула, І. АТОманія [Текст] / Ігор Гургула. – Львів : Тріада
плюс, 2015. – 168с.
Книга створювалась на злобу дня. Ігор Гургула, письменник, котрий
мешкає та працює у Львові, на основі власних спостережень і відчуттів
подав своє бачення та трактування подій, які розгорнулись на
українському південному сході. Там іде справжня війна, яку Україні
нав’язала Росія. Там формується новий генотип Нації і міцніє Дух
українців.

84.4УКР6 Лойко, С. Аеропорт [Текст] / Сергій Лойко. – Київ : Брайт
Стар Паблішинг, 2015. – 344с.
«Аеропорт» - це головна книга про війну, якої не мало бути і про
героїв, які хотіли жити, але вмирали… Це не хроніка і не
розслідування, а художній нарис, заснований на реальних фактах. У
книзі багато персонажів, багато переплетених драматичних
сюжетних ліній. Роман не тільки і не стільки про війну. Він і про
любов, про зраду, пристрасть, ненависть, лють, ніжність, відвагу,
біль і смерть. Тобто про наше сьогоднішнє й учорашнє.

84.4УКР6-4ЖИТ Матвієнко, В. Україно – мати, бережи синів
[Текст] / Володимир Матвієнко. – Київ, 2016. – 37с.
Нова збірка Володимира Матвієнка складається із
громадянської та патріотичної лірики і наповнена любов’ю до
України та повагою до Воїнів, які її захищають.

84.4УКР6 Талан, С. Оголений нерв [Текст] : роман / Світлана Талан.
- Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 544с.
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, чиї син і дочка опинилися по різні боки
барикад… Так само розійдуться й шляхи друзів Геннадія, нерозлучних
змалечку хлопців. Бо війна проходить і по родинах, і по душах…
84(4УКР-4ЛУГ)6-4 Торба, В. Я – свідок. Записки з окупованого
Луганська / Валентин Торба. – 2-ге вид., перероб. – Київ :
Українська прес-група, 2016. – 384с.
У книжці зібрано спогади, фрагменти щоденника та статей у
«Дні», які із окупації для автора стали вікном в Україну. Інколи без
світла, інколи без надії на звільнення, інколи без можливості
повідомити про себе з тенет заблокованого міста, яке
перетворилося на пастку. Та він був переконаний, що читачі в
Києві чи Одесі, Харкові чи Львові мають зсередини бачити, як Зло
розпинає схід нашої країни. Це та книга, типографська фарба якої
пахне кров’ю і просякнута слізьми. Вона розповість про втрату і
біль, про героїзм і безпорадність, про те, що довелося пережити українцям на Донбасі і
що ще доведеться нам винести. Зрештою до чого ми маємо бути готові...

84.4УКР6 Шкляр, В. Чорне Сонце [Текст] : збірка / Василь Шкляр. –
Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 304с.
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".
ПРО ВІЙНУ, УКРАЇНУ ТА ГЕРОЇВ АТО
У ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ
63.3(4УКР) Героям слава! [Текст] : розповіді для дітей про героїв
фронту і тилу. – Київ : Мамине сонечко, 2015. – 36с.
Це видання необхідне як дітям, так і дорослим, адже на його
сторінках в доступній формі викладено історії для дітей про
українських героїв, які зараз боронять нашу країну в зоні АТО.
Книга виховує у молодого покоління витримку, неабияку силу волі та
бажання жити у мирі та злагоді на своїй землі.

63.3(4УКР) Незалежність України [Текст]. – Київ : Мамине
сонечко, 2016. – 48с.
На сторінках цієї книжечки читачі знайдуть матеріали,
присвячені Революції Гідності, а також познайомляться із
справжніми героями сучасності.

84.4УКР6 Неділько, Р. В. Небесна варта. Пам'яті борців за
незалежність України [Текст] : оповідання, казки / Роман Неділько.
–Харків : Белкар-книга, 2016. – 32с.
Життя людства – це історія вічної боротьби добра і зла. Ось
чому відважним захисникам нашої Батьківщини доводиться
боротися із зовнішньою і внутрішньою агресією. Тисячі наших
співвітчизників полягли в боях за незалежність України, щоб інші
могли жити у вільній, демократичній і щасливій державі. У
багатьох загиблих залишилися маленькі діти, яким дуже не
вистачає батьківської турботи. Вони мріяли побачити свого
тата, розповісти про свої успіхи і невдачі, відчути підтримку. Але
їхні батьки все не повертаються, бо несуть десь Небесну варту, охороняючи свої
родини і всю нашу країну від зла. Пам’яті героїв, що загинули за незалежність України,
присвячується ця книга. Для дітей молодшого шкільного віку.

84.4УКР6 Лукащук, Х. Казка про Майдан [Текст] : для мол. шк.
віку / Христина Лукащук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. –
32с.
Зараз у багатьох виникає питання: як говорити з дітьми
про драматичні події, які пережила наша країна, відстоюючи
прагнення людей жити в оновленому суспільстві. Про Майдан
було і буде багато видань. А це – книга для маленьких, які все
бачать, розуміють і по-своєму сприймають. «Казка про
Майдан» - перша спроба говорити з малими дітьми про складні
речі виражальними засобами казки. Автор – Христина Лукащук
створила не лише текст, а й дуже символічні, сповнені глибинних сенсів, малюнки.

