
Одеська національна наукова бібліотека 

  

 

Круглий стіл на тему : «Голодомор  в Україні  1932 – 1933 років як злочин  

геноциду» 

 

 Дата і час проведення: 15. 11. 2018. об 11.30. 

Місце проведення: головний читальний зал ОННБ (вул. Пастера, 13) 

Під час засідання круглого столу будуть  обговорюватися такі питання: 

- Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні : як осмислення минулого може 

допомогти визначенню майбутнього?  

- Моральний вимір : людяність у нелюдяні часи, доброчинці та 

доброчинність  у часи Голодомору. 

-  Оцінка демографічних і соціальних втрат України внаслідок 

Голодомору є сферою науки чи ідеології? 

В обговоренні  братимуть участь : 

Кушнір В’ячеслав Григорович, доктор історичних наук,професор, декан  

історичного факультету Одеського національного університету ім. 

І.І.Мечникова; 

Петрова Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри археології та етнології України, заступник декана з наукової  та 

виховної роботи історичного факультету Одеського національного 

університету ім. І.І.Мечникова, секретар Одеської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України; 

До Дня пам’яті жертв 

голодоморів в Україні  

та до 85-х роковин 

Голодомору  1932 -1933 рр. в 

Україні 

 



 Золотарьова Олена  Адольфівна, ад’юнт-професор  Міжнародної кадрової 

Академії, доцент кафедри правових дисциплін Одеського інституту МАУП; 

Слюсар Юрій Олександрович, заступник директора з наукової роботи 

Одеського історико-краєзнавчого музею; 

 Кракалія Роман Тарасович, письменник, журналіст, член НСЖУ; 

Дем’янишина Лариса Семенівна, художниця, член НСХУ, член творчого 

об’єднання «Новація» митців м. Южного, голова відділення Всеукраїнського 

товариства «просвіта» імені Т.Г.Шевченка в м. Южному; 

Бур’ян Лариса Миколаївна, завідувач науково-бібліографічного відділу 

ОННБ, заслужений працівник культури України 

Шубіна Ольга Ігорівна, редактор інформаційного агентства «Контекст 

Причерномор’я, член НСЖУ 

У рамках заходу :  

- презентація та бібліографічний огляд книжкової виставки «Голодомор в Україні 

1932-1933 років: площина сучасних досліджень»; 

- мультимедійні презентації : 

 - «Закарбовано у пам’яті: пам’ятники  жертвам голодоморів, споруджені в 

Україні та світі»; 

 - «Скорботний янгол: тема Голодомору очима художника. Творчий доробок 

Лариси Дем’янишиної» 

 

Відповідальний  і ведуча заходу – Кухарук Т.М., завідувач відділу зв’язків і 

реклами ОННБ    

тел. для довідок -718 53 39 

 


