Земний уклін тобі, солдате! : до Дня Великої Перемоги!
Памяти наших отцов и старших
братьев, памяти вечно молодых
солдат и офицеров Советской
Армии, павших на фронтах
Великой Отечественной войны.

Через века, через года, —
помните!
О тех,
кто уже не придёт
никогда, —
помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших
будьте достойны!
Вечно достойны!
Хлебом и песней,
Мечтой и стихами,
жизнью просторной,
каждой секундой,
каждым дыханьем
будьте достойны!
Люди!
Покуда сердца
стучатся, — помните!
Какою ценой
завоёвано счастье, —
пожалуйста, помните!
Песню свою
отправляя в полёт, —
помните!
О тех, кто уже никогда

не споёт, —
помните!
Детям своим
расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям детей
расскажите о них,
чтобы тоже запомнили!
Во все времена
бессмертной Земли
помните!
К мерцающим звёздам
ведя корабли, —
о погибших помните!
Встречайте
трепетную весну,
люди Земли.
Убейте войну,
прокляните войну,
люди Земли!
Мечту пронесите
через года
и жизнью наполните!..
Но о тех,
кто уже не придёт
никогда, —
заклинаю, —
помните!

Р. Рождественский

Харитонов М. Ф. Годы суровых испытаний
: приурочено к шестидесятилетию начала Великой
Отечественной войны : ко дню памяти и скорби на
Украине / М. Ф. Харитонов. – Одесса :
Астропринт, 2003. – 318 с.
Книга М. Ф. Харитонова – учасника бойових дій
Великої Вітчизняної війни – розповідає про перші дні
початку
війни
на
Західному
особливому
прикордонному окрузі. На Мінсько-Могильовському
і Рослевському напрямках в оточенні велися запекли
бої з супротивником. М. Ф. Харитонов потрапив у
полон, але йому вдалося втекти і приєднатися до
своїх частин. Під час війни Михайло Федорович
захищав Москву, звільняв Псковщину, Україну,
Білорусь, Польщу.
Дубров Б. Війна і доля : документальна повість і
нариси / Б. І. Дубров. – Одеса : Астропринт, 2010. –
174 с.
Документальна повість нашого земляка Бориса
Дуброва розповідає про підпільну організацію м.
Березівка Одеської області, яка діяла під
керівництвом В. Ф. Дяченка за часів Великої
Вітчизняної війни. Сам автор ще підлітком став
членом цієї партизанської організації.

Левітас І. Праведники Бабиного Яру / І. Левітас. –
Київ : Етнос, 2008. – 368 с.
Видання розповідає про людей, які виявили героїзм,
велич духу і благородство, рятуючи євреїв від
загибелі під час німецької окупації м. Києва 19411943 років. Книга є результатом багаторічних
пошуків і досліджень історика і літератора І. Левітаса,
який очолює Єврейську раду України і фонд
«Пам’ять Бабиного Яру».

Войной обоженная юность : к 60-летию Победы :
[воспоминания] / авт. и ред. проекта В. Веприк. –
Одесса : Астропринт, 2005. – 198 с.
Серед авторів публікацій цієї книги – люди, чия
юність припала на роки Великої Вітчизняної війни.
На її сторінках оживають спогади генералів, офіцерів,
рядових – найпам'ятніші події з окопних буднів.
Серед публікацій – оповідання про танкобудівників з
Челябінська та спогади дітей блокадного Ленінграда,
листи-трикутники військових років і щоденники
офіцерів.

«Прошу вас мене не забувати» : усні історії
українських остарбайтерів / гол. ред. Г. Грінченко
; упоряд. І. Ястреб, Т. Пастушенко [та ін.]. –
Харків : Право, 2009. – 207 с.
У збірнику опубліковано усні інтерв’ю з колишніми
остарбайтерами, які під час Другої світової війни
були відправлені на примусові роботи до нацистської
Німеччини.

Я помню, я горжусь… : 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне посвящается / В. И.
Астахов, Е. В. Астахов, В. В. Астахов [и др.] ; Нар.
укр. акад. – Харьков, 2010. – 182 с.
Книга містить роботи студентів Харківського
гуманітарного університету "Народна українська
академія", а також школярів міста. Роботи
представлені на традиційний щорічний академічний
конкурс "Історія моєї сім'ї", де головною темою 2010
р. стала "Велика Вітчизняна війна в історії моєї сім'ї".

Педак В. Дякуємо і мертвим, і живим :
документальний нарис / В. Педак. – Дніпропетровськ :
Січ, 2007. – 278 с.
Книга запорізького журналіста про долі остарбайтерів, які
під час війни опинилися в Німеччині. Автор отримав сотні
листів. На багатьох прикладах він доводить, що такі
людські якості як порядність, та здатність розуміти чужу
біду є у важкі хвилини визначальними. Той, хто здавався
ворогом, ставав рятівником. Не зважаючи на війну та
ворожнечу, людяність та гуманізм завжди притаманні
людині.

Велика Вітчизняна війна 1941 – 1945 років : сучасні
проблеми історичної освіти і науки : матеріали
міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетр. нац. ун-т, 12
– 13 трав. 2005 р.) / С. І. Світленко, Р. І. Вєтров, А. І.
Голуб [та ін.]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 340
с.
Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної
конференції присвячений 60-річчю Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 рр. У збірнику зосереджена увага на
теоретико-методологічному
та
історіографічному
осмисленні історії України періоду 1941-1945 рр., її
регіональному вимірі, значенні досвіду та уроків війни в
контексті викладання та виховання.

Єврейський опір в Україні в період Голокосту : зб.
наук. ст. / за ред. М. І. Тяглого. – Дніпропетровськ :
Центр «Ткума», 2004. – 375 с.
У збірнику представлені роботи, об’єднані темою
протистояння євреїв в період нацистської окупації
України (1941 – 1944 рр.). У дослідженнях
висвітлюються
види
протистояння
(економічне,
культурне, духовне, релігійне, організоване), а також
досліджується збройний опір, який українські євреї
чинили здійснюваному проти них геноциду.

