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Презентація книги Владислава Гриневича
«Неприборкане різноголосся»
6 грудня 2012 року в Науковій бібліотеці Запорізького національного університету (2-й
навчальний корпус, к. 139, читальний зал філологічної літератури) відбулася презентація
книги дослідника історії Другої світової війни і політики історичної пам’яті в сучасній
Україні, кандидата історичних, доктора політичних наук Владислава Гриневича
«Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні,
1939 – червень 1941 рр.»
Історичне дослідження Владислава Гриневича відкриває багато нових сторінок історії на
величезній джерельній базі із залученням унікального ілюстративного матеріалу. Можна
сказати, що ця книга є філософсько-антропологічною теорією пізнання суспільних
процесів, згідно з якою у центр дослідження поставлена людина як діяльна соціальна
істота з її ідеями і уявленнями, почуттями і суб’єктивним світоглядом.
У презентації взяли участь проректор ЗНУ, професор В. П. Волков, директор бібліотеки В.
О. Герасимова, заступник декана з навчальної роботи факультету журналістики, доцент В.
В. Костюк, заступник декана з виховної роботи Н. Тяпкіна, студенти та викладачі
факультету, викладач історії України Економіко-правничого коледжу ЗНУ В. Носик,
студенти ЕПК коледжу ЗНУ, співробітники бібліотеки та представники прес-центру ЗНУ.
Студентка факультету журналістики Ольга Лебедєва представила показ слайдів про В.
Гриневича та П. Тараненка – запорізького мецената, завдяки ініціативи та фінансової
підтримці якого видання побачило світ, зробила огляд презентованого видання. Ця книга
– нове слово у дослідженні настроїв українського суспільства напередодні війни. Доцент
В. В. Костюк закликав до вдумливого прочитання книги. М. П. Левченко – представник
заповідника о. Хортиця – наголосив на тому, що автор у книзі обіймає найбільш
замовчуваний період на території колишнього Радянського Союзу. Студент історичного
факультету Михайло Євсеєв – голова студентської ради історичного факультету –
висловив думку про те, що нема такого видання, де було б так багато ілюстрацій. Книга
Владислава Гриневича стане в допомозі при вивченні історії та написанні наукових робіт.
Особливу подяку Валентина Олександрівна Герасимова висловила меценату Пилипу
Миколайовичу Тараненку, який цього року відсвяткував своє 99-річчя, а також
українським установам та організаціям. Бібліотеці ЗНУ було подаровано 600 примірників
книги, які будуть передані бібліотекам вузів м. Запоріжжя.
Ольга Лебедєва від факультету журналістики подякувала бібліотеці і особисто директору
Наукової бібліотеки В. О. Герасимовій за сприяння у підготовці та проведенні заходу.
Кожен, хто цікавиться вітчизняною історією, може ознайомитися з виданням Владислава
Гриневича у Науковій бібліотеці ЗНУ.

