
ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА



Книга про подвиги та будні наших захисників,

справжніх патріотів, які боронять незалежність та

цілісність України на сході держави.

За кожною історією – справжній герой, який

самовіддано любить і служить своїй Батьківщині,

віддаючи всі свої сили і своє життя для добра

українського народу: його свободи і державності,

могутності і процвітання.



Автори книги – відомі військові журналісти.

За кожною подією війни – сотні життів їх

безпосередніх учасників: живих, які особисто розкажуть

про себе на цих сторінках, та мертвих, голосом яких

стануть їх рідні та побратими.



Ця книга – хроніка діяльності добровольчих

батальйонів і водночас роздуми над природою

добровольчого руху. Створення добровольчих

батальйонів, їхній бойовий шлях і сучасний стан –

про все це розповідають в книзі безпосередні

учасники подій, політики, військові, громадські

активісти та волонтери.



У фотокнизі відображено життя на окупованій території через об’єктиви фотокамер прес-

офіцерів Національної гвардії України. Видання містить понад 500 фотомоментів, на яких

викарбувалися боротьба, стійкість та незламність духу українських воїнів за період бойових дій на

сході України з 2014-2019 рр.



Книга «Іловайський щоденник» написана безпосереднім

учасником подій, бійцем добровольчого батальйону «Дніпро-1», який

пройшов «Іловайський котел» від початку до кінця. Розповідь про

маловідомі події в оточеному Іловайську та вихід бійців «кривавим

коридором» дозволяє читачеві пережити разом з українськими

солдатами одну з найтрагічніших сторінок в історії сучасної України.

Цей збірник про одного з тих воїнів, які

прийняли на себе смертельний удар

переважаючих ворожих збройних

формувань під Іловайськом. Його уклала

мати до річниці загибелі сина за

оригіналами віднайдених рукописів –

записів, віршів і листів Романа Набєгова.



Книга про 242 дні боїв в аеропорту Донецька, або в «Аду», як

його назвали оборонці летовища, – це майже шість десятків

свідчень бійців, волонтерів та журналістів, військових експертів

з України, Росії, США та Канади, представників Генерального

штабу Збройних сил України.

В основу роману «Аеропорт»

американського військового

кореспондента Сергія Лойка

покладено героїчні події оборони

Донецького аеропорту

військовослужбовцями ЗС

України та добровольцями у

вересні 2014 – лютому 2015 рр.



Книга написана військовим капеланом, який

постійно здійснює своє служіння в зоні бойових

дій на сході України, стоїть пліч-о-пліч із тими, про

кого пише, підтримує їх і проводжає в останню

путь. Вона є даниною світлій пам’яті тим, хто в

час, коли Україну огорнула темрява і страх, запалав

соняхами на полях української журби.



Книга увібрала в себе історії

життя 97 «звичайних» людей, які

живуть серед нас. І про життя 25

янголів, які спостерігають за

нами з небес.

Історії про людей, які попри

все не втрачають здатності

любити і мріяти. Історії про

кохання всупереч війні. Історії

про тих, хто віддав найцінніше,

що в них було – життя.



Видання вміщує героїчні історії учасників АТО.

Їх записала журналіст-шістдесятник і культурний

діяч Маргарита Довгань, упродовж лютого 2015 р.

– березня 2018 р. відвідуючи воїнів у Київському

військовому шпиталі.



Війна на українському сході

відкрила нову грань в українському

мистецтві, присвячену сучасному

героїзмові, звитязі та злободенності

війни.

Володимир Тимчук відгукнувся на

цей мистецький виклик поетичними

творами, героями яких стали знайомі

та незнайомі йому захисники України.

Ветеран АТО, Володимир

Пожидаєв, присвятив свої вірші

бойовим побратимам, загиблим

героям та їхнім матерям.



Книга знайомить читача з захисниками

Вітчизни, учасниками АТО міста Запоріжжя. Автор

розповідає про шлях становлення особистості

кожного героя, формування його світогляду,

розкриває корені палкого патріотизму.



Чотири випуски матеріалів «Усна історія українсько-російської війни» містять результати

опитувань учасників війни на сході України дослідниками історичного факультету Запорізького

національного університету.

У книгах подані не просто інтерв’ю – це усні історії про бойові дії, віру, мотиви мобілізації, успіхи

та втрати на війні. В них ви знайдете відповіді на безліч питань, які стосуються неоголошеної війни.



Альбом–посвята “Хоробрі серця неможливо зупинити” містить фото та короткі

інформаційні статті про загиблих бійців – уродженців Запорізького краю, які віддали своє

життя за незалежність нашої держави, мир та спокій на рідній землі.



Бібліографічний покажчик присвячений героям

Запорізької області, які віддали за мир,

незалежність і цілісність України найцінніше –

своє життя.

Хай пам’ять про загиблих згуртує нас, живих,

дасть нам силу, волю і мудрість для зміцнення

власної держави. Хай їх світлі образи навічно

залишаться в нашій пам’яті, бо герої не вмирають!


