«ЧОРНОБИЛЬ – БІЛЬ МІЙ»

( До 32-ої річниці з дня чорнобильської трагедії)
Віртуальна виставка
Ми — атомні заложники прогресу
Вже в нас нема ні лісу ні небес
Так і живем од стресу і до стресу
Абетку смерті маємо — АЕС
Л. Костенко.
Минає 32 роки з часу, коли сталася чорнобильська трагедія. З роками притупляється гострота пережитого, приходять
нові покоління, які дедалі менше знають про страшну суть Чорнобильської катастрофи та тих людей, які віддали своє
життя на поталу атомному монстру. Чарівне наше Полісся, рідна древлянська земля, яка теж постраждала від трагедії на
ЧАЕС, зі смутком дивиться на нас своїми голубими очима-озерами, розкішними багатими лісами, зоріє пам'яттю
пращурів, кричить пусткою, плаче самотою...

1. Під полиновою зорею: фотонарис про історію та культуру Чорнобильського Полісся/ Фото М. Загреби; Упоряд. Є
Аристов та ін..- К.:АртЕк, 1996.- 160 с.:іл..- ISBN 5-7707-9212-4
Пропонований фотоальбом дає наочне уявлення про духовне життя та високі творчі потенціали мешканців Полісся,
неповторність краєвидів, радощі й болі, тихий відблиск надвечірньої зорі й трагічний спалах четвертого реактора АЕС,
який практично розітнув духовний світ цього прадавнього краю на ДО і ПІСЛЯ Чорнобильського лиха.

2. Загреба М. Пропусти Чорнобиль крізь серце: фотокнига/ М. Загреба.- К.:Спалах, 2002.- 119 с.:іл..- ISBN 966512-141-3
Ця фотокнига – данина пам’яті журналіста, ліквідатора, учасника історико-культурної експедиції Мінчорнобиля
України Михайла Загреби.
Захоплива розповідь про мальовничий древній поліський край, убитий радіацією, примушує читача поглянути на
чорнобильську катастрофу не тільки як на техногенну, але й під іншим кутом зору – гуманітарним, і замислитись над
тим, що ми втратили в історичному, культурному, природничому та мистецькому значеннях: до аварії на Поліссі
зберігалися, як ніде в Україні, найдавніші звичаї, традиції культури та побуту слов’ян.
Правдиву, емоційну оповідь Михайла Загреби ілюструють його фотографії - адже автор відомий як талановитий
фотожурналіст.
Видання становить великий інтерес і призначене для широкого читацького кола.

3. Біль і тривоги Чорнобиля / Упоряд. Ю.В. Сазонов. – К.: ВАТ «Вид-во « Київ. правда», 2006. – 288 с.
Книга "Біль і тривоги Чорнобиля" — колективна розповідь про найбільшу техногенну катастрофу в історії людства, з
часу якої минуло вже два десятка літ. Автори, що були безпосередніми свідками і учасниками ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС, діляться своїми спогадами про тривожні для України й усього світу дні весни і літа 1986-го,
розмірковують над долями чорнобильців, болючими проблемами відчуженої тридцятикілометрової зони і самої станції,
розглядають і прогнозують розвиток ситуації навколо ЧАЕС.

4. Яворівський В.О. Третя світова –Чорнобильська [Текст]/ В.О. Яворівський// І засурмив янгол…В 3-х т.К.:Глобус, 1993.- Т.1: Публіцистика, новели, романи.- С.46-47
Перший том творів відомого українського письменника включає і твір «Третя світова – Чорнобильська» - про
драматичні події весни 1986 року в чорнобильській зоні.

5. Яворівський В.О. Марія з полином у кінці століття: роман / В.О. Яворівський// І засурмив янгол…: В3-х т.Глобус, 1993.- Т.3.- С.118-316
Роман написаний на основі кореспондентської роботи автора в тридцяти кілометровій зоні під час аварії.

6. Бєліков О.М. Прип’ять – місто привид: фотоальбом/ О.М. Бєліков// Перлини України.- Х.: Вид-во Клуб
сімейного дозвілля, 2014.-С.22-23
У книзі зібрана і структурована інформація про найбільш відомі місця і пам’ятки України, серед яких і місто
Прип’ять, яким воно було до трагічної катастрофи весни 1986 року.

7. Коваль А.П. Знайомі незнайомці [Текст]/ А.П. Коваль.- К.:Либідь, 2001.- С.86.- ISBN 966-06-0183-2
У даному виданні відомого автора читач знайде цікаву інформацію з географії, топоніміки, дізнається про історію
заснування та причини появи поселення, про першопоселенців різних міст України та про місто Чорнобиль. Книга
призначена для широкого кола читачів.

8. Драч І. Чорнобильська мадонна[Текст]/ І.Драч// Анатомія блискавки.- Х.;2002.- С.304-334
Поема про аварію на чорнобильській АЕС.

9. Гуцало Є. Діти Чорнобиля [Текст] / Є.Гуцало.- К.:Соняшник, 1995.- 104 с.:іл.
Розповіді про трагічне життя дітей , які постраждали внаслідок катастрофи.

10.Павленко Л. Невидима смерть [Текст] / Л.Павленко// Сліди не старіють.- К.; 1991.-С.255-287
Повість розповідає про трагічні події Чорнобильської аварії.

