Hladomor na Ukrajině (1932–1933)
12. 10. 2022
Praha, Klementinum: Slovanská knihovna, Akademie národnostních menšin,
Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny a spolek Ruská tradice ve středu 12. října
2022 zahajují výstavu věnovanou 90. výročí vypuknutí Hladomoru – genocidy
ukrajinského národa.

Násilná snaha o dokončení tzv. kolektivizace zemědělství a o potlačení vzdoru venkova
odmítajícího se podvolit direktivám centrální moskevské vlády ve spojení s masivními
rekvizicemi hospodářských plodin a zásob potravin vedly na počátku 30. let minulého
století v některých oblastech Sovětského svazu k rozsáhlému hladomoru. Nejhůře byly
zasaženy regiony severního Kavkazu a sovětské části Ukrajiny. Na Ukrajině mělo
hladovění cílený genocidní charakter motivovaný snahou o úplné potlačení ukrajinského
národního cítění místního obyvatelstva prostřednictvím jeho fyzické likvidace, kterou
doprovázelo systematické dosídlení vylidněných oblastí etnickými Rusy.
Odhaduje se, že jen na Ukrajině zemřely v letech 1932–1933 asi 4 miliony lidí.
Informaci o průběhu a výsledcích hladomoru na Ukrajině zprostředkovává výstava
několika způsoby. Textové a obrazové panely seznamují zájemce s historickým
kontextem. Za pomoci citátů z archivních dokumentů dokládají to, jak dění vnímali očití
svědci (ať již postižení nebo vykonavatelé). Historické fotografie podtrhují hrůznost celé
toto dějinné kapitoly. Deset vitrín obsahuje výběr publikací z fondu Slovanské knihovny,
od odborných monografií přes edice dokumentů a memoáry až k oficiálním výročním
vydáním. „Tato část výstavy slouží svým způsobem jako propagace knihovní
sbírky,“ dodává ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka. „Obsah vitrín je inspirací pro
každého zájemce, který by se chtěl s tematikou hladomoru seznámit podrobněji.
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V případě zájmu stačí vystoupat do studovny Slovanské knihovny, kde budou po
ukončení výstavy všechny prezentované svazky k dispozici.“
Výstavu připravily Akademie národnostních menšin, Slovanská knihovna, Sdružení
Ukrajinců a příznivců Ukrajiny a spolek Ruská tradice.

Výstava Hladomor na Ukrajině (1932–1933)
Datum konání výstavy: 12. 10. – 10. 12. 2022
Čas: Po – So, 9.00 – 19.00 hodin
Místo: Národní knihovna ČR, Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní
vstupenkou v provozní době NK
Pro čtenáře NK vstup zdarma
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