
 

29 вересня 2022 року вшановуються 81-і роковини однієї з найтрагічніших сторінок в історії ХХ 

століття – початку масових розстрілів мирного населення, вчинених гітлерівцями в урочищі Бабин Яр під 

час окупації Києва у 1941-1943 роках. Лише за два дні – 29 та 30 вересня 1941-го року – в урочищі Бабин 

Яр у Києві розстріляли майже 34 тисячі євреїв. 

За даними істориків за весь час німецької окупації у Бабиному Яру були розстріляно 90–100 тисяч 

людей, з них десь 65–70 тисяч євреїв. 

Трагедія Бабиного Яру – наш біль втрати за кожним, хто поліг у братській могилі Бабиного Яру. 

Бабин Яр, можливо, найбільш жахливий, але далеко не єдиний символ Голокосту в Україні. 

У ХХІ столітті геноцид знову прийшов на українську землю. Рашисти, наслідуючи нацистів, 

заявляють про «розв’язання українського питання» подібно до гітлерівського «розв’язання єврейського 

питання».  

Україна понад 7 місяців знищується російськими варварами. Постійно обстрілюються українські 

міста і села, школи, музеї, церкви, цвинтарі, в тому числі єврейські цвинтарі, синагоги, навіть Бабин Яр. 

Жорстокі масові вбивства людей рашистами, фізичні й моральні тортури, намагання спалити тіла, щоб 

приховати свої злочини, як свого часу робили нацисти. Відомості зі звільнених Бучі, Ізюма, Маріуполя та 

інших українських міст і сіл жахають усе людство. Росіяни повторюють злочини проти людяності. І жоден 

народ не застрахований від геноциду, від його вбивчого потенціалу. Тому так важливо пам'ятати про 

Бабин Яр, адже вивчення його історії має допомогти запобігти поширенню геноциду.  

До 81-х роковин трагедії Бабиного Яру в бібліотеці підготовлений вебліографічний список 
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