
Харків у роки
Другої Світової війни



9 травня 2020 року виповнюється 75 років від дня Перемоги у Другій світовій війні.

Ця війна стала жахливим випробуванням для усього світу. Для нашого міста також.

Тисячі мешканців було вивезено до Німеччини, ще більше вбито. Втрати радянських

військ за визволення Харкова стали найбільшими за усі битви у війні. Місто зазнало

великих руйнувань, вважається, що так постраждав тільки Дрезден.

Харків – місто воїнської слави! За період війни 227 харків’ян удостоєні високого

звання Героя Радянського Союзу. Центральна наукова бібліотека пишається тим, що

з 1959 по 1963 рр. її очолював Герой Радянського Союзу Дмитро Андрійович

Ушаков (1919-2011).

У фондах ЦНБ зберігається колекція книг, присвячених подіям Другої світової

війни, особливо у Харкові. Пропонуємо переглянути деякі з цих видань.



У цій книзі, на широкій базі недосліджених раніше

архівних матеріалів, вперше у вітчизняній

історіографії розкривається військова доля міста

Харкова, окупованого вермахтом. Всебічне

відтворення дійсної картини окупації спонукало

автора до глибокого аналізу встановленого в Харкові

«нового порядку», ставлення до нього різних

політичних сил і населення міста. У центрі уваги

автора – доля простої людини під час окупації, її

повсякденне життя. Хто опинився під німцями, як ці

люди жили і як вони вижили у часи воєнного

лихоліття.



URL: 

https://twitter.com/VasiliyIvanov/status/827925986297655297/photo/2



URL: https://allkharkov.ua/articles/other/harkov-pod-nemeckoi-

okkypaciei-1940-h-godov-ynikalnye-fotogr.html



URL: https://twitter.com/VasiliyIvanov/status/827925986297655297/photo/1



Цей збірник містить документи особистого

походження (спогади, щоденники, листи,

стенограми тощо), у яких відображена історія

м.Харкова у період Другої Світової війни. Ці

документи були створені у різні часи, починаючи

з 1941 року і до недавнього часу. Велика частина

документів публікується у книзі вперше.



URL: http://izvestia.kharkov.ua/on-line/gorod/1186315.html



URL: 

https://www.facebook.com/mykharkov/photos/pcb.1051866451659800/10518662

28326489/?type=3&theater



Центральне місце в книзі колишнього командувача 53-ю 

армією, Героя Радянського Союзу І.М. Манагарова займає 

розповідь про бої, які вела армія за звільнення Харкова від 

фашистських загарбників. 



URL: https://www.057.ua/news/1217659/voennyj-harkov-pocemu-

gorodu-ne-dali-zvanie-geroa-i-skolko-ludej-otdali-zizn-za-harkov



Автор цієї книги Юрій

Михайлович Ляховицький -

кандидат технічних наук, доцент -

один з першовідкривачів в новітній

історіографії теми геноциду

єврейського населення Харкова у

період його німецько-фашистської

окупації (1941-1943). Ця книга

стала першою з даної тематики і

відкрила книжкову серію

«Еврейский геноцид в Украине в

период окупации. 1941-1944».

Видавництво університету

«Основа» єдине з 12 існуючих у

той час радянських видавництв,

яке наважилося на видання цієї

книги



Drobytsky Yar in Kharkiv. Этот файл доступен по 

лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 

3.0 Unported



У виданні вперше публікуються

письмові роботи – спогади дітей,

учнів сільських шкіл різних районів

Харківської області та м. Харкова

про пережите під час нацистської

окупації 1941 – 1943 років.



Воєнно-історичний нарис відтворює

організацію, структуру та бойові дії

партизанських загонів і пов'язаних з ними

підпільно-диверсійних груп Барвінківщини

в роки нацистської окупації 1941-1943 pp. у

широкому контексті суспільно-політичного

життя населення району.



Ця книга про героїв, які знали що

загинуть, але крокували в

безсмертя. Пам'ять про їх

подвиг житиме вічно. Про це

свідчать експозиції в музеях, все

нові і нові книги, незабутні

вистави, полотна видатних

художників, присвячені війні.

Книга призначена для істориків,

краєзнавців, усіх, хто цікавиться

історією Другої Світової війни.



Справжня роль і значення Харкова в 

подіях 1941-1943 років на 

Лівобережній Україні, особливості 

розвитку Харківського військово-

промислового комплексу, сили 

Харківського військового округу 

напередодні і в перші місяці війни, 

реалії життя харків'ян, правда про 

харківські «катакомби», приховані 

сторінки історії краю, причини 

прориву ворога на територію 

Східної України ... Розгляд цих та 

ряду інших питань базується в книзі 

на широкому масиві 

неопублікованих архівних 

матеріалів і спогадах очевидців.



Книга присвячена трагічним подіям весни 

1942 року, коли блискуче розпочатий наступ 

під Харковом у лічені дні перетворився на 

грандіозне оточення, яке закінчилося 

знищенням двох армій і армійської групи.



URL:https://www.057.ua/news/1217659/voennyj-harkov-pocemu-

gorodu-ne-dali-zvanie-geroa-i-skolko-ludej-otdali-zizn-za-harkov



URL: https://e-news.su/mnenie-i-analitika/239827-osvobozhdenie-

harkova-ot-nemecko-fashistskih-zahvatchikov.html



…«Переможці» – заключна частина історико-

меморіального видання Книги Пам’яті України, на

сторінках якої увічнені імена ветеранів Другої світової

війни, чиї долі пов’язані з Харківщиною.

Книга ілюстрована фотографіями колишніх фронтовиків,

партизанів, підпільників. Том відкривають біографії Героїв

Радянського Союзу, долі яких пов’язані з Харківщиною.

Додатковий поіменний список увічнює полеглих

захисників Батьківщини, які народилися, мешкали на

території Харківської області, померли в госпіталях або

загинули під час боїв та у фашистському полоні. До списку

увійшли також імена воїнів-харків’ян, особи яких

встановлено за іменними медальйонами, знайденими

пошуковими загонами…



Зібрані у даному виданні усні історії

присвячені трагічному досвіду

перебування колишніх остарбайтерів

міста Харкова на примусових роботах у

нацистській Німеччині у роки Другої

світової війни.



Цей фотоальбом було підготовлено на основі 

архівних матеріалів. Тут представлені фото 

м.Харкова у період Другої Світової війни і 

період відновлення.





URL:  https://stroyobzor.ua/news/96271.html



URL: https://stroyobzor.ua/news/96271.html





У цій книзі своїми спогадами поділилися 

співробітники УФТІ, які брали участь у 

війні.

Володимир Соломонович Коган

Арон Матвійович Маркус



У книзі зібрано листи харків'ян 1941-1945 рр.

Автори цих листів - фронтовики, партизани,

підпільники, вивезені на фашистську каторгу

люди. Хвилюючі людські документи зберегли

подих воєнного лихоліття, розповідають про

нелегкий шлях, яким наш народ йшов до

Перемоги. Правдиві, часто гіркі рядки

відтворюють сторінки нашої славної історії,

допоможуть згадати про війну тим, хто її

пережив, а молодим читачам дізнатися про той

героїчний час.



Герой Радянського Союзу

Дмитро Андрійович Ушаков (1919-2011)



Герой Радянського Союзу

Дмитро Андрійович Ушаков (1919-2011)

URL: 

http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/1

5336/2 

23 вересня 1943 року. Красноград

У жовтні 1943 р. за мужність та відвагу, вміле

командування при забезпеченні переправи

через р. Дніпро був удостоєний звання Героя 

Радянського Союзу.



Книга присвячена ходу та проблемам Бєлгородсько-Харківської наступальної операції

Червоної Армії (3-23 серпня 1943 року) - одній з найбільш відомих і досі недостатньо

вивчених битв Другої світової війни, подій, які призвели не тільки до звільнення другого

за величиною міста України, але і до початку повного і остаточного вигнання

гітлерівських загарбників з окупованих територій СРСР.





У книзі зібрані матеріали про двічі Героя

соціалістичної праці Сергєєва В.Г., та інших

нагороджених Героїв соціалістичної праці, Героїв

України, кавалерів трьох орденів Трудової Слави, а

також спогади учасників бойових дій у роки Другої

Світової війни, працівників тилу, дітей війни,

ветеранів праці, ветеранських активістів, чия

молодість або дитинство припали на роки воєнного

лихоліття. Пам'ять про їхні героїчні, трудові, творчі

справи навічно залишиться в нашій історії.







З повнотекстовою колекцією

«До 75-річчя завершення

Другої світової війни»

можна ознайомитися за посиланням

http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1835

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10382

