Революція гідності : дайджест. Вип. 18. [Електронний ресурс ] / Нац. ун-т
харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 2016. – 14 с. –
Режим доступа : http://library.nuft.edu.ua/inform/revolyuciya.pdf. – Назва з екрана.
Дайджест підготовлений на основі фондів Національної історичної
бібліотеки України і містить матеріали з революційних подій 2013–2014 рр.
Видання адресоване
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Гідністю людина наділена з моменту появи на світ. Вищим проявом
людської гідності є благородство – етична велич людської особи. Воно може
бути властивим будь-якій людині, що чесно виконує свій обов'язок, живе за
етичними мірками. Людина, охоплена жагою збагачення, раба кар'єри і грошей
– позбавлена відчуття власної гідності. Той, для кого державна або суспільна
діяльність є лише ареною його особистого честолюбства – не має честі в очах
суспільства і ризикує втратити свою людську гідність. Минуло три роки після
Революції гідності. Буремні події, що відбувалися впродовж трьох холодних
зимових місяців у центрі столиці, так чи інакше вплинули на кожну людину,
яка має честь та гідність.
Метою цього Дайджесту є ознайомити та ще раз нагадати про
революційні події 2013-2014 рр. наукових працівників, викладачів, аспірантів і
студентів університету з матеріалами з фондів Національної історичної
бібліотеки

Аналітична доповідь до Щорічного Послання
Президента України до Верховної Ради України «Про
внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році» /
Нац.
ін-т
стратег.
досліджень
;
редкол.
:
В . П. Горбулін, О. С. Власюк, О. М. Лященко. – Київ : НІСД,
2016. – 686 с.
Анотація: У аналітичній доповіді подається науковий
аналіз нинішнього кризового періоду у становленні України як
незалежної держави, формулюється система пріоритетів національного
розвитку, ідентифікуються основні ризики та загрози.

Білецький, С. О. Не рвіть Україну : зб. віршів та пісень
з акордами про Майдан та АТО / С. О. Білецький. –
Хмельницький : Вид. Цюпак, 2016. – 104 с.

Базів, В. Армагеддон на Майдані : роман-реквієм /
В. Базів. – Київ : Укр. пріоритет, 2014. – 160 с.
Анотація: На смисловому тлі подається документальна
маловідома історія про те, що і як призвело до Повстання,
котре стало прологом до визвольної війни проти загрози, яка
постала перед людством

Відлуння Майдану / Борщів. район. літературномистец. об-ня “Ліра” ; упоряд. Л. М. Любарська. – Тернопіль :
Терно-граф, 2014. – 288 с. : іл.
Анотація: Колективний збірник поетів України,
своєрідна сповідь через Слово перед совістю кожного. Вона
про тих патріотів України, які виборювали свободу на
Майдані Незалежності холодної зими 2013-2014 рр., про
героїчні подвиги Героїв, які поклали своє життя у війні з
агресором на Сході України і шана тим, які донині виборюють волю для своєї
держави в зоні АТО.

Вознесіння духу: книга пам’яті Героїв АТО і
Небесної Сотні Вінниччини / В. М. Щербань ; Благодій.
фонд «Блаженні милостиві». – Вінниця : ФОП
Рогальська І. О., 2015. – 135 с.
Анотація: Книга побудована на реальних фактах,
свідченнях очевидців. Автори намагалися показати
піднесення духу, могутність нашого народу, готовність
виборювати свободу і європейські цінності.

Галушко, К. Майданный семестр. Революционные
хроники киевского препода : роман / К. Галушко. –
Черновцы : Книги – XXI, 2015. – 314 с.
Аннотация: Настоящие драмы и очень простые
человеческие отношения киевской зимы 2013-2014 годов
описаны в романе Кирилла Галушко, который давно известен
как профессиональный историк и социолог, популярный
преподаватель и лектор, координатор ряда просветительских
общественных проектов.

Гордеев, А. Церковь на Майдане : сер. интервью / А.
Гордеев, Т. Калениченко-Мухоморова. – Киев : Книгоноша,
2015. – 304 с.
Аннотация: Книга представляет собой серию
интервью с 28 представителями евангельских церквей,
непосредственными участниками киевского Майдана. Их
рассказы сопровождаются хронологическим повествованием
событий в период с 21 ноября по 23 февраля, что дает
понимание политического контекста, ставшего фоном для служения верующих.

Данилова, Т. М. “Небесная сотня”. Герои не умирают! /
Т. М. Данилова. – Киев : Альфа Реклама, 2014. – Т. 1. – 384 с.

Дичка,
Н.
Знакове
світло
Майдану
:
зб.
поезій / Н. Дичка. – Київ : Смолоскип, 2014. – 45 с. : фот.
Аннотация: Майдан — це явище світового масштабу.
Він нікого не залишив байдужим. Особливо письменників, у
руках яких перо й слово — велика зброя, з якою йдуть, ішли й
ітимуть не лише на барикади... «Знакове світло Майдану» —
збірка поезій відомої української письменниці, члена НСПУ,
лауреата премій «Смолоскип» (1995) і «Гранослов» (1996)» та
багатьох інших міжнародних і всеукраїнських конкурсів —
Надії Дички. Авторка по-філософськи глибоко та по-ліричному чуттєво
зображує події, що відбувалися на Майдані у Києві 2013-2014 рр.

Домашенко, Т. М. Небесна Сотня воїнів Майдану :
поезії / Т. М. Домашенко. – Київ ; Вишневе : Духовна вісь,
2014. – 189с.
Анотація: У цій книзі зібрано поезії, насичені емоціями
останніх подій, що відбуваються в Україні, котрі авторка
пережила особисто на Євромайдані, та вірші, написані
упродовж десятиліть, які за змістом вплітаються в
сьогоднішні реалії. Духовно-патріотичний настрій цієї збірки
переконливо свідчить, що для поетеси Тетяни Домашенко
гасло “Бог і Україна – понад усе!” є визначальним як у житті, так і у творчості.
Тому й не дивно, що саме їй належить цей, до болю пронизливий, поетичний
образ - Небесна Сотня.

Загребельний, І. Майдан. Хроніки недореволюції /
І. Загребельний. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2014. – 96 с.

Кошкіна, С. Майдан. Нерозказана історія : головне
розслідування подій Революції Гідності / С. Кошкіна. – Київ :
Брайт стар Паблішинг, 2015. – 400 с.
Анотація: У цій книзі зібрані відверті інтерв’ю з
головними персонажами тієї історичної зими. Персонажами,
що перебували по обидва боки барикад. Вісімдесят відсотків
контенту є унікальним – дані та свідчення очевидців
публікуються вперше.

Ложкін, Б. Є. Четверта республіка : Чому Європі потрібна
Україна, а Україні – Європа / Б. Ложкін ; за участю
В. Федоріна ; худож.-оформлювач С. Лисенко. – Харків : Фоліо,
2016. – 252 с.
Анотація: Можливо, через років 20 події, пережиті
Україною у 2014-2016 роках, сприйматимуться не як низка
випробувань, а як початок нової епохи. Один з ключових діячів
цього періоду – глава Адміністрації Президента України Борис Ложкін
розповідає у цій книжці про те, як будувалася нова українська держава, вільна
від спадщини радянської влади і панування олігархів. «Четверта республіка» —
книжка про повернення України до європейської сім’ї народів, про те, що вже
зроблено, і про те, що доведеться ще зробити.

Люди Майдану : хроніка : фотоальб. / ред. Л. Івшина ;
упоряд. : Р. Канюка, М. Семенченко, А. Жуков ; авт. текст.
М. Семенченко. – Київ : Вид-во ПрАТ, 2014. – 240 с. : фот., іл.,
портр. – (Б-ка газети “День”).
Анотація: Фотоальбом «Люди Майдану : хроніка» –
про кожного з нас. Це добірка знакових фотографій з Майдану
: від найпершого вечора – до трагічних подій на Інститутській.
І навіть більше. Фотокореспонденти та журналісти «Дня» були у вирі подій,
серед тих, хто творив Історію на головній площі країни та поза нею. Цей
альбом – узагальнене відчуття Майдану безпосередніми його учасниками –
яким його побачив, зафіксував та осмислив на своїх шпальтах «День». «Майдан
вивів на авансцену української і світової історії нові українські обличчя,
характери, – зазначила головний редактор «Дня» Лариса Івшина у передмові до
фотоальбому. – Запам’ятаймо цей час у образах”.

Майдан від першої особи. 45 історій Революції
гідності : з б . с п о г а д і в / У к р . і н -т нац. пам’яті ; упоряд. :
Т. Ковтунович, Т. Привалко. – Київ : К.І.С., 2015. – 320 с.
Анотація: У збірнику подані фрагменти спогадів
учасників протестних акцій, що відбувалися в Україні з 21
листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року і названі
Революцією гідності. Інтерв’ю були зібрані Українським
інститутом національної пам’яті у рамках проекту «Майдан:
усна історія». Проект реалізується у партнерстві з Фондом збереження історії
Майдану. До збірника відібрані спогади учасників, різних за статтю, віком та
умовною формою участі, з тим, щоб представити структурованість Майдану як
самоорганізованої соціальної мережі.

Майдан Гідності : (пам’яті “Небесної сотні”) / упоряд.
С. Козак. – Київ : Літератур. Україна, 2014. – 204 с. – (Б-ка
газети “Літератур. Україна”). – 2014. – № 9.
Анотація: Пропонований читачеві збірник матеріалів
присвячено одній із найбільш знакових подій в історії
української державності – Євромайдану, до якого протягом
трьох місяців була прикута увага вітчизняних та світових
засобів масової інформації. Українські письменники,
науковці, публіцисти, дипломати активно осмислювали революційні події,
давали їм моральну та фахову оцінку, розмірковували про значення суспільних
змін для культури і націотворення. Збірник містить список героїв, полеглих за
Україну, а також звернення до інтелігенції, матеріали з хронології
Євромайдану, аналітичні статті, відгуки на знакові події листопаду 2013–
лютого 2014 років, а також до теми російської агресії в Криму.

Небесна сотня / К. Богданович, X. Бондарева,
Ю. Бухтоярова та ін. ; упоряд. : О. Трибушна, І. Соломко ;
передм. : Патріарха Філарета, О. Г. Коваленка, О. Святослава ;
худож.-оформлювач Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2015. –
206 с.
Анотація: Книга-реквієм. Книга-посвята тим учасникам
Революції гідності, які віддали найцінніше – своє життя –
заради того, аби Україна та всі ми встали з колін. Щоб почали
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». Ця книга була написана заради того, аби пам’ять про
величезну самопожертву героїв Небесної сотні назавжди залишилася в серцях
українців. Вона — німе нагадування всім нам про те, якою ціною ми здобули
свободу та новий шанс для своєї країни стати справжньою європейською
державою.

Орлова, Ю. 111 дней Майдана : записки
киевлянки : timeline-роман / Ю. Орлова = 111 Days
of the Maidan : the Notes of a Kyivan : timeline-novel /
Iuliia Orlova. – Київ : Дуліби, 2014. – 143 с.
Анотація: Книга безпосередньої учасниці подій
Майдану киянки Юлії Орлової - це синопсис
історичних подій у Києві протягом чотирьох місяців
кінця 2013 – початку 2014 року – день за днем, ніч за
ніччю, ніяких фантазій – лише гола-голісінька правда. Це книга про київську
протестну культуру, яка стала визначним явищем новітньої всесвітньої історії.
Це книга про киян і про тих, хто солідаризувався з киянами, приїхав у Київ і
став творцем і учасником Революції Гідності.

Перепічка, Є. В. Майдан 2013–2014 рр. в ілюстраціях /
Є. В. Перепічка. – Львів : Растр-7, 2014. – 77 с. : фот.

Погуляй, В. О. Схід і Захід разом! : поезія, народжена
Майданом / В. О. Погуляй. – Прилуки : Прилуцький міський
друк, 2014. – 168 с.

Пригорницький,
В.
Байки
–
майданки
/
В. Пригорницький. – Київ : Украінський пріоритет, 2014. –
159 с. : іл.

Революція Гідності 2013-2014 рр. та агресія Росії
проти України : наук.-метод. матеріали / Володимир
Головко, Олександр Палій, Оксана Черевко, Сергій
Янішевський ; за ред. Павла Полянського. – Київ : Київ. ун-т
ім. Б. Грінченка, 2015. – 34 с. : фот.
Анотація: Революція Гідності 2013–2014 рр. та війна
українського народу проти російської агресії стали у ХХІ
столітті центральними подіями новітньої історії не лише України, а і Європи і
світу. Наукове осягнення подій 2013-2014 рр. стрімко набирає обертів. Для
більш глибокого розуміння проблеми та її контексту у виданні представлено
науково-методичні матеріали, які можуть слугувати своєрідною платформою
для синхронізації індивідуальних історій багатьох людей та історії країни в
цілому.

Стражний, О. С. Менталітет Майдану : хроніка подій –
свідчення очевидців / О. С. Стражний. – Нове вид. – Київ :
Дніпро, 2016. – 252 с.
Анотація: У 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».

Токманью, Г. Л. Майдан : сторінка живої історії /
Ганна Токмань. – 2-е вид., випр. і допов. – Ніжин : Лисенко
М. М., 2015. – 104 с.
Анотація: У книзі спогадів однієї з рядових учасниць
революційних подій кінця XX – початку XXI ст. в Україні
передано особисті враження, роздуми, емоції оповідачки. В
есеїстичній формі висвітлено суб’єктивний погляд на
протестні суспільні процеси в країні. У центрі розповіді –
ніч штурму київського Майдану 18-19 лютого 2014 р. Окреслено психологічні
портрети людей, з якими авторка була поруч. Зроблено спробу створення
узагальненого образу так званої «масовки» як одного з феноменів Майдану.

Филиппович, Л. О. Майдан і Церква / Л. О.
Филипович. – Київ : Техніка, 2015. – 656 с.
Анотація: Книга є наслідком моніторингу подій зими 20132014 рр., що відбулися в Україні після непідписання
Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом, коли українці
вийшли з мирними протестами проти політики влади. Фокус
зроблено на зборі та аналізі інформації про реакцію
релігійних організацій України та їх лідерів на мирні
протестні народні акції та спроби силового придушення
волевиявлення народу.

Щербак, В. Мій Майдан : революція гідності, листопад
2013–лютий 2014 / В. Щербак. – Київ : ЗНУА, 2015. – 270 с. :
іл.
Анотація: У книзі, присвяченій Революції Гідності,
відтворена хронологія подій листопада 2014 – лютого 2015 з
коментарями і спогадами автора, який спостерігав більшість
подій на власні очі. Книга містить також перелік Героїв
Небесної Сотні з коротким описом їхньої участі в подіях на
Майдані і обставин загибелі.

Ярош, Д. Нація і революція / Дмитро Ярош ; відп. за
вип. Володимир Москаль ; ВПР «Правий сектор», ВО
«Тризуб» імені Степана Бандери ; Наук.-ідеолог. центр ім.
Дмитра Донцова. – 2-ге вид., допов. — Львів : ЛА «Піраміда»,
2015. – 185 с.
Анотація: Книга Дмитра Яроша «Нація і революція»
вперше побачила світ у 2012 році. Однак події Зимового
Майдану 2013-2014 рр. та триваюча російсько-українська
війна, розпочата у 2014 році, переконливо довели незмінну актуальність ідей та
порушених Провідником «Правого сектору» питань. Водночас сучасність
оголила велику кількість проблем національного державотворення та
народовладдя. Усі вони, на жаль, не відійшли у минуле, а тому їх системний
аналіз з позицій української національної ідеї вельми цікавий та плідний. У цій
книзі читач зможе побачити Д. Яроша не лише як революціонера-практика,
народного депутата чи бойового командира добровольчих підрозділів, а й як
талановитого публіциста, націоцентричного політика та вдумливого
націоналістичного ідеолога ХХІ століття.

