Листопад
…О незабутній Листопаде,
Пройдуть роки, пройдуть віки,
А ти стоятимеш над нами,
Як тінь Господньої руки.
День першого Листопада – це історична дата проголошення самостійності
західних земель України у 1918 році. Це день традиційної молитви за наших братів і
сестер, що полягли за волю нашої любої Батьківщини -України.
«Український Народе! Голосимо Тобі святу вістку про Твоє визволення з віковічної
неволі. Від сьогодні, Народе, Ти господар своєї землі, вільний горожанин Української
Держави».
Ось таку відозву видав новостворений уряд – Українська Національна Рада до всіх
українців Галичини в той пам’ятний день 1-го листопада 1918 року, а
відгомін її
понісся по всіх закутках України.
По довгих століттях важкої неволі засвітило ясне сонце свободи і волі нашому
безталанному народові. Пробудився віковічним сном приспаний лев – стало знову
вільним наше княже місто Львів.
Ми вшановуємо і згадуємо світлі події нашої історії, бо це необхідно для теперішніх і
майбутніх поколінь. І хоч події ці були тільки короткочасною веселкою на нашому
захмареному небосхилі, все ж таки вони зміцнюють нашу віру у щасливе майбутнє
нашої Батьківщини.

63.3 (2 Ук)
Г 97
Гуцуляк М. Перший листопад 1918
року на західних землях України /
Михайло Гуцуляк. – К. : Либідь, 1993.
– 408 с.
У
виданні відтворюються події
Першого Листопада 1918 року у Львові
та Листопадовий Чин у провінції.
Наводяться спогади і життєписи
учасників
історичних
подій.
Представлено багатий матеріал про
політичні
течії
й
настрої
на
українських землях,що входили до
складу австо-угорської монархії. Для
істориків,та усіх,хто цікавиться історією України.
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Боднарук І. Молитва до
України / Іван Боднарук. – Львів :
Сполом, 2000. – 576 с.
Зібрання
науково-публіцистичних
статей із архівів діаспори, присвячених
історії
України.
Для
істориків,
політологів, дипломатів, краєзнавців,
студентів.
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Головацький І. Віхи української
історії / Іван Головацький. – Львів :
НВФ «Українські технології», 2006.
– 300 с.
У
книзі
представлені
періодичні
публікації автора про окремі історичні
події в Україні та за її межами, а також
про видатних українських наукових і
громадсько-політичних
діячів.
Для
широкого загалу читачів: молоді, яка
цікавиться
історичним
минулим
України, і науковців.
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Литвин М., Науменко К. Українські
Січові Стрільці / М. Литвин, К.
Науменко. – К. : Знання, 1992. – 48 с.
Нетлінна пам'ять народу зберегла хвилюючі
спогади і пісні про бойові звитяги легіону
Українських Січових Стрільців у битвах з
царськими військами на Прикарпатті і
Надзбруччі, про трагедію Окремого полку на
Наддніпрянщині. Ці події знайшли своє відображення в даній брошурі, написаній на основі
маловідомих архівних матеріалів. Для лекторів, істориків, краєзнавців, широкого кола
читачів. Вдумливим, допитливим, кмітливим.
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1Українські Січові Стрільці, 1914 –
1920 / За ред. Б. Гнаткевича. –
Репринтне відтворення з видання 1935
р. – Львів : Слово, 1991. – 160 с.
Фотоальбом, який побачив світ у Львові 1935
року і був підготовлений на відзначення
двадцятирічного ювілею створення УСС,
містить
унікальні
фотографії,
що
супроводжуються детальними науковими
коментарями. Ілюстрації дають змогу
ознайомитись не тільки з героїчними змаганнями УСС, але й суворими буднями борців за
незалежність України.
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Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія
галицького стрілецтва / М. Р. Литвин,
К. Є. Науменко. – Львів : Каменяр,
1991. – 200 с.
Автори книги розкривають драматичний
літопис галицького стрілецтва: бойовий
шлях легіону Українських січових стрільців,
Української галицької армії, трагедію
червоних галицьких стрільців, які у 30-ті рр.
потрапили під каток сталінських репресій,
про повоєнну долю військової еміграції.
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Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія
ЗУНР / М. Р. Литвин, К. Є. Науменко. –
Львів : ОЛІР, 1995. – 364 с.
Дослідження присвячено одному з
найзвитяжніших періодів українських
визвольних змагань 1918 – 1923 рр. На підставі
колишніх спецфондів з архівів Львова, Києва,
Москви, Варшави та Праги проаналізовано
події Листопадового зриву 1918 р. у Львові,
державотворчу діяльність уряду та
Національної Ради ЗУНР, подано хроніку
українсько-польської війни.
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Головацький І. Дмитро
Вітовський – організатор
Листопадового Чину / Іван
Головацький. – Львів : Галицька
видавнича спілка, 2005. – 64 с.
У книзі на матеріалах львівських архівів,
особистих архівах автора, публікацій у
пресі, спогадів сучасників описано
життя та діяльність визначного діяча
українського національно-визвольного
руху Дмитра Вітовського.
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Історія України / За ред. Ю.
Зайцева. – Львів : Світ, 2002. – 488 с.
Істотно доповнене та допрацьоване з
урахуванням новітніх досягнень
української і зарубіжної історичної науки
видання відтворює історію України від
найдавніших часів до початку ХХІ ст. Для
студентів вищих навчальних закладів.
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Субтельний О. Україна : історія / О.
Субтельний. – К. : Либідь, 1993. –
720 с.
«Історія України» Ореста Субтельного –
ґрунтовний підручник з української історії
нерадянського штибу, на якому згодом
вчилося не одне покоління вітчизняних
студентів. Підручник став справжньою
класикою навчально-історичної літератури,
перевидавався в нашій державі десятки разів.

