ПРЕС РЕЛІЗ
презентації виставки архівних
документів і матеріалів
«…Щоб не було українців»
до Дня вшанування пам’яті жертв
голодоморів
22 листопада 2016 року о 10.00 год. в
конференц-залі Державного архіву
Кіровоградської області відбудеться презентація виставки архівних документів
і матеріалів «…Щоб не було українців» до Дня вшанування пам’яті жертв
голодоморів.
У ХХ столітті Україна зазнала багато соціальних потрясінь. Катастрофа
Голодомору 1932-1933 рр. одна з найтрагічніших сторінок нашої історії.
Голодомор – це рукотворне лихо, що забрало життя мільйонів наших
співвітчизників, але кількість прямих та непрямих жертв Голодомору точно
встановити на сьогодні досить важко.
На законодавчому рівні Верховною Радою України відповідно до ст.1
Закону України від 28 листопада 2006 року «Про Голодомор 1932-1933 років в
Україні» Голодомор визнано геноцидом Українського народу.
Встановлено, що від злочинних дій радянської влади найбільше
постраждали саме центральні та східні регіони України. У Дніпропетровській
області виявлено 57 масових поховань людей, загиблих під час голодного мору;
Житомирській – 2; Кіровоградській – 2; Луганській – 90; Миколаївській – 30;
Полтавській – 273; Харківській – 206; Хмельницькій – 35. І якщо в нашій
степовій області виявлено 2 масові поховання, це не означає, що більше їх не
було. Просто кати нашого народу уміли приховувати сліди своїх злочинів.
Наукові співробітники Державного архіву Кіровоградської області
постійно досліджують різні аспекти голодомору 1932-1933 рр. Особлива увага
приділяється свідкам злочину проти української нації, якими є не тільки
документи та матеріали, що зберігаються в архіві, а й живі свідки трагедії, які
поділилися своїми спогадами, що ввійшли в збірники документів про
голодомор.
Експозиція виставки «…Щоб не було українців» демонструє матеріали
про громадян, які «організовували саботаж та зрив хлібозаготівельних
кампаній», боротьбу українців зі сталінським режимом у 1932-1933 рр. тощо.
Зібрано документальні матеріали, які підтверджують, що радянська влада
приховувала від громадськості інформацію про голод в Україні, який штучно
було організовано внаслідок введення непомірних планів хлібозаготівель.
Під час відкриття експозиції виступить співавтор книги «Голодомор
1932-1933 рр.: Олександрійський вимір», почесний краєзнавець України
Петренко І.Д., який є одним із провідних фахівців з даної проблематики в
області. Він розповість про більшовицький режим, що намагався знищити
українську націю як «контрреволюційну», влаштовуючи геноцид шляхом
голодомору.
ЗАПРОШУЄМО взяти участь у заході!

