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Ще юнаки, ще майже діти,
А навкруги і смерть, і кров.
"На порох стерти, перебити!" —
Іде на Київ Муравйов.
Полків його не зупинити,
Та рано тішаться кати:
Коли стають до зброї діти,
Народ цей — не перемогти!

(Микола Луків «Крути»)

Історія Української революції 1917-1921 років – один з найбільш важливих,
складних і драматичних періодів буття українського народу в XX столітті. Саме ця доба
стала вершиною в розвитку національно-визвольної боротьби, відродження української
нації та створення власної державності. Українська революція заклала основи для нових
державних перспектив у майбутньому України, стала поштовхом руху до незалежності,
який привів до відновлення української державності в 1991 р.
Бібліотека презентує бібліографічний список «Гортаючи сторінки історії
України», присвячений відзначенню однієї з подій української революції 1917-1921 років 100-річчю бою під Крутами, котрий для українського народу став символом героїзму та
самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність. Це дата, коли українці
вшановують пам'ять київських студентів, які стали жертвами нерівного бою проти армії
більшовиків біля селища Крути Чернігівської області.
Список познайомить користувачів з документами з історії української революції,
публікаціями стосовно подій, що лягли в основу бою під Крутами (1918) між
більшовицькими військами М. Муравйова та об’єднаними військами юнкерів 1-ї Київської
юнацької школи ім. Б. Хмельницького та першої сотні новоствореного Студентського
куреня під єдиним командуванням А. Гончаренка.
Літературу до списку включено вибірково. В межах розділів списку книги
розташовані за алфавітом авторів та назв, за ними – статті з періодичних видань за
зворотно-хронологічним принципом. Статті з періодичних видань, книги, які не
розкривають змісту поданого матеріалу супроводжуються короткими анотаціями.
Загальна кількість бібліографічних записів становить 45 назв. Бібліографічний
опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис: загальні вимоги та правила складання», слова та словосполучення скорочено згідно
з ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською
мовою: загальні вимоги та правила».
Бібліографічний список стане у нагоді викладачам вузів, вчителям, студентам,
працівникам бібліотек, широкому читацькому загалу та всім, хто цікавиться історичним
минулим та сучасним України.
При складанні бібліографічного списку використані фонди Житомирської
обласної універсальної наукової бібліотеки імені О. Ольжича та дані з сайтів бібліотек
України.

Українська революція 1917-1921 років
Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921
років: указ Перзидента України від 22 січ. 2016р. № 17 // Офіц. вісник України. – 2016. №8. – С .11-14.
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Ч. 1. - 1990. - 348 с.
Тритомна мемуарно-публіцистична праця, в якій В. Винниченко виклав власні
погляди на українську революцію.
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Кн. 1. - 2014. - 474, [2] с. - Прим.: с. 416-443. - Скор.: с. 444-445.
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Бій під Крутами – боротьба заради майбутнього
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(дата зверненя: 12. 09. 18) – Назва з екрана.
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