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Міжнародний науковий симпозіум
«Бабин Яр: вшанування пам’яті»
(26 – 27 вересня 2016 р.,
Український дім,
м. Київ, вул. Хрещатик, 2)
У пам’ятні дні жертв Бабиного Яру в Києві в Українському домі відбувся
Міжнародний науковий симпозіум «Бабин Яр: вшанування пам’яті», організований «Українсько-єврейською зустріччю» у співпраці з Організаційним комітетом із підготовки та проведення заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії
Бабиного Яру (під патронатом Президента України) та Всесвітнім єврейським
конгресом. У роботі заходу взяли участь науковці з України, Німеччини, Ізраїлю,
США, Польщі, Канади, Нідерландів та інших країн. На форумі обговорювалися
такі теми: «Бабин Яр і Голокост: спогад про майбутнє», «Голокост у контексті
міжнародного права та академічних досліджень», «Бабин Яр: символ Голокосту
та інших трагедій», «Бабин Яр: парадигми пам’яті», «Літературні репрезентації
Бабиного Яру», «Бабин Яр у кіно, музиці та образотворчому мистецтві» тощо.
Також на симпозіумі презентовано колективну монографію «Бабин Яр: історія і
пам’ять» (вид-во «Дух і Літера»).
Наукові співробітники Національного музею історії України у Другій світовій війні активно долучилися до роботи форуму. Упродовж усього часу роботи
симпозіуму експонувався виїзний виставковий проект «Бабин Яр як символ
Голокосту та інших трагедій в Україні», створений на основі фондової колекції
Меморіального комплексу із залученням архівно-вдокументованого наративу
з архівних установ. Листівки, газети, документи, персональні комплекси жертв
геноциду лягли в основу документально-експозиційного полотна.
Надзвичайний інтерес викликали у відвідувачів представлені нотатки зі
щоденників киянок Ірини Хорошунової та Ніни Герасимової, сповіщення про
загибель євреїв із Києва, які воювали на фронті, документальний пласт, що
розповідає про приховування трагічної пам’яті Бабиного Яру в 1940 – 1970-х рр.
За час функціонування експозиції з нею ознайомилися десятки відомих
учених, серед яких професори Павло-Роберт Магочій, Тимоті Снайдер, Гвідо
Гаусман, Карел Беркгоф та багато інших.
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27 вересня в рамках роботи панельної дискусії «Бабин Яр в его-документах» із доповіддю «Трагедія Бабиного Яру в его-документах із фондової колекції
Національного музею історії України у Другій світовій війні» виступив професор
Олександр Лисенко. Посилаючись на музейні матеріали, учений звернув увагу
на різні трагічні моменти з історії Бабиного Яру та Києва періоду гітлерівської
окупації. Доповідь супроводжувалася фотопрезентацією, яку створили наукові
співробітники музею.
29 вересня в ході презентації «Інтерпретація історії України в Національному
музеї історії України у Другій світовій війні» для учасників молодіжної програми
модераторами виступили наукові співробітники музею Дмитро Гайнетдінов
(робоча мова українська) та Олександр Пастернак (робоча мова англійська).
Участь у міжнародному науковому симпозіумі стала для науковців музею
гарним імпульсом для подальших досліджень та нових експозицій.
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