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Енциклопедія голодомору 1932-1933 років в Україні [Текст] 

/ М-во культури України, Національний музей "Меморіал жертв 

Голодомору", Асоціація дослідників голодоморів в Україні ; 

[вступ. слово Є. Нищука ; передмова, авт. текст В. Марочка]. - 

Дрогобич : Коло, 2018. - 575, [1] c. - Назва обкладинки та 

титульної сторінки "Енциклопедія голодомору". 

 

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ [Текст] : науковий і 

документальний журнал. 1 (20) 2003 р. / [редкол.: Ю. Данилюк 

(голов. ред.), С. Кокін, С. Богунов [та ін.]. – Київ : Сфера, 

2003. – 465, [3] c. : іл., табл. – Бібліогр.: в тексті. 

 

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ [Текст] : [спеціальний 

випуск журналу, присвячений справі "Всесоюзної військово-

офіцерської контрреволюційної організації" (справа "Весна")]. 

2 (19) 2002 р. / [редкол.: Ю. Данилюк (голов. ред.),  

О. Пшенніков, Ю. Шаповал [та ін.] упоряд.: С. Кокін,  

О. Пшенніков, Я. Тинченко]. – Київ : Сфера, 2002. – 418, [6] c. : 

іл., табл. – Бібліогр.: в тексті. 

 

Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в 

Україні ХХ століття" [Текст] : (Київ, 16 травня 2018 року) 

/ Всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал" імені 

Василя Стуса, МОН України, М-во культури України, М-во 

закордонних справ України, Національний музей "Меморіал 

жертв Голодомору", Український ін-т національної пам'яті [та 

ін.]. – Київ ; Дрогобич : Коло, 2018. – 367, [1] c. : іл., табл. – 

Бібліогр.: в тексті. 

 

Нас вбивали, бо ми - українці... [Текст] : [до 85-х роковин 

Голодомору 1932-1933 років : матеріали виставки] / Нац. музей 

"Меморіал жертв голодомору". – [Київ] : [Нац. музей 

"Меморіал жертв голодомору"], [2018 ?]. – [14 c.] : фотоіл. 
 
1933: "І чого ви ще живі ?" [Текст] / НАН України, Ін-т 

історії України ; упоряд. Тетяна Боряк. – Київ : Кліо, 2016. – 

719, [1] c. – Бібліогр.: с. 687–692 та в підрядкових прим. – 

Іменний покажч.: с. 693–694. - Географічний покажч.:  

с. 695-719. 
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