Доки серця наші б’ються – пам’ятаємо !
До дня визволення Одеси
10 квітня 1944 р.
Ця виставка присвячена 10 квітню – дню, який від 1944 р. став
самим найдорожчим у серці кожного одесита. На виставці представлені
монографії, документи, спогади, які віддзеркалюють події в історії Одеси
часів Великої Вітчизняної війни. Ми ставимо цю виставку, щоб ще раз
вклонитися до землі тим, хто подарував нам цю землю і життя на ній.
Доки серця наші б’ються - пам’ятаймо!

Агриков Р. П. Аллея Славы города-героя Одессы / Роман Петрович Агриков,
Валентина Ивановна Лучинкина. - Одесса : Принт Мастер, 2004. - 143 с.
Збірка очерків «Аллея
Славы» присвячена 60-річчю
визволення Одеси від німецькофашистських загарбників у
період Великої Вітчизняної
війни та розповідає про
подвиги
героїв
оборони,
підпілля та визволення Одеси,
похованих на Алеї Слави.
Також у книзі розповідається
про створення самої Алеї та
пам’ятника
Невідомому
матросу.

Агриков Р. П. Пояс Славы города-героя Одессы / Роман Петрович Агриков,
Валентина Ивановна Лучинкина, Новомир Иванович Царихин ; ред. Л. А.
Капишевская. - Одесса : Астропринт, 2005. - 199 с.
Книга присвячена 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Вона розповідає
про подвиги воїнів, підрозділів, частин і з'єднань Причорноморської армії, Чорноморського
флоту і народних ополченців в період 73-денної героїчної оборони Одеси і про те, як вдячні
одесити шанують пам'ять полеглих у боях. У книзі використані матеріали з фондів Воєнноісторичного музею Південного Округу, мемуарна література учасників оборони Одеси та
спогади ветеранів.

История Холокоста в Одесском регионе : сб. ст.
и док. / сост. Михаил Рашковецкий ; Междунар.
обществ.
орг.
"Еврейский
общинный
центр
"Мигдаль". - Одесса : Негоциант, 2006. - 372 с.
Цю збірку статей та документів було видано у
2006 р. Міжнародною суспільною
організацією
єврейського общиного центру «Мигдаль» та музеєм
історії євреїв Одеси «Мигдаль-Шорашим». Видання є
одним з результатів дослідницького і освітнього проекту
«Історія Холокоста в одеському регіоні», який був
разпочатий у 2004 р. Збірка присвячена одній з
найтрагічніших сторінок в історії окупації Одеси масовому знищенню єврейського народу.

Одесский порт : годы 1941 - 1944-й, оккупация.
Одесские портовики в героическом подпольном и
партизанском движении / ред.-сост. Т. Н. ГлебКошанская ; Одес. морской торговый порт, Музей им.
Ф. П. Де-Волана Одес. морского торгового порта. Одесса : Астропринт, 2010. - 103 с.
Це видання охоплює період окупації Одеси.
Особливість цієї книги полягає у тому, що вона написана на
основі рукопису, складеного із спогадів свідків подій тих
років – підпільників–портовиків та робітників порту,
зроблених за дорученням начальника Чорноморського
пароплавства П. М. Макаренка відразу після звільнення
Одеси. Рукопис книги довгий час зберігався у архівх сім’ї
П. М. Макаренко, та був переданий у 2006 р. до Музею
Одеського порту. У 2006 р. на матеріалах цього рукопису
була видана книга «Одесский порт. Год 1941-й». Це
видання є продовженням першої книги та доповнює розповідь про героїзм одеських
портовиків у підпіллі.

Времена и годы : воспоминания
ветеранов войны и труда
Одесского университета : в 2 вып. /
М. Е. Раковский, Ю. А. Амброз,
Л. Х. Калустьян. – Одесса : Астропринт,
1998-1999.

У книзі зібрано і систематизовано спогади ветеранів війни, праці і збройних сил –
викладачів і співробітників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. У
короткій і лаконічній формі, у вигляді біографій йде мова про найважливіші події, пов’язані з
героїчними сторінками Великої Вітчизняної війни та з історією Одеського університету.

Оккупация. Одесса,
1941-1944 : документы и
материалы из собрания
Михаила Пойзнера / сост.
Михаил Борисович
Пойзнер [и др.] - Одесса :
Друк, 2004. - 375 с.
Це
видання
присвячене окупації Одеси
(1941-1944 рр.) - самому
трагічному,
складному,
суперечливому
та
ще
досить мало вивченому
періоду в історії міста. В
основу видання покладені
великі зібрання документів і матеріалів одеського вченого та колекціонера М. Пойзнера.
Автор зібрав унікальні матеріали-першоджерела, багато з яких публікуються вперше. Ця
книга унікальна тим, що вона розповідає про той час не словами, а фотографіями людей,
документів, листів, газет та ін. матеріалів тих років. Гортаючи сторінки цього видання,
читач має змогу перенестися у часі, відчути на собі життя окупаційної Одеси таким, яким
воно було насправді.

Ременный Л. И. Оборона, ставшая началом великой
победы / Леонид Иосифович Ременный. - Одесса :
Астропринт, 2005. - 101 с.
Ця книга розповідає про героїчну оборону Одеси, яка
продовжувалась з 5 серпня по 16 жовтня 1941 рр. Це видання
цінне тим, що його автор - людина, котра брала участь у
захисті міста. Бачила та відчула все на собі.

Якупов Н. М. Подвиг Одессы : 60-летию
освобождения Одессы от захватчиков посвящается /
Назым Мухаметзянович Якупов, Василий Петрович
Щетников. - Одесса : КП ОГТ, 2004. - 231 с.
Книга одеських істориків-викладачів Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова присвячена
до 60-ліття з дня визволення Одеси від фашистських
загарбників. Книга написана на основі багатьох
документальних джерел, має багато ілюстрацій. Велика
увага приділяється військовим операціям періоду оборони та
визволення Одеси.

Героической
обороне
Одессы - 60 лет (1941-2001) /
сост.
Яков
Иосифович
Маниович. - Одесса : Optimum,
2001. - 382 с.
Цю книгу присвячено до
60-річчя героїчної оборони Одеси.
Матеріали для неї були зібрані
одеситом – учасником оборони
міста
Яковом
Маніовичем.
Відмічаючи героїзм захисників
Одеси, Президіум Верховної Ради
СРСР 22 грудня 1942 р. заснував
медаль «За оборону Одеси», нею
було нагороджено понад 30 тисяч
захисників. У виданні зібрано
біля 5000 тисяч призвіщ нагороджених. Також представлені архівні документи цього
періоду. Ця книга - вдячність захисникам Одеси, багато з яких так і не повернулися з
війни.

Книга Скорби Украины. Одесская область / Ю. А. Петренко,
А. Г. Гурский, В. Д. Сальников [и др.]. – Одесса : обл. отд-ние
поиск.-издат. агентство “Книга памяти Украины”, 2000.
– Т. 1 : Город Одесса. – 487 с.
Перший том “Книги Скорботи України” Одеської області
містить короткі дані про мирних мешканців Одеської області –
безвинних жертвах німецько-румунських окупантів – розстріляних,
повішених, спалених, омертвлених тортурами та голодом в
гетто, згублених внаслідок бомбардування під час Великої
Вітчизняної війни, а також підірваних на мінах, бомбах і снарядах
після війни. Для широкого кола читачів.

Они сражались за Одессу : сб. воспоминаний / под ред. :
Л. И. Ременный, В. Е. Соколов. – Одесса : Моряк, 1998. –
203 с.
Це збірка спогадів учасників оборони та визволення
Одеси під час Великої Вітчизняної війни.

