
Національний музей історії України 
Міжнародний благодійний ромський жіночий фонд "Чіріклі" 

Міжнародний фонд "Відродження" 
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського  

Національної академії наук України 

 
2 серпня 2015 року 
з 12.00 до 15.00 

проводять виставку та презентації 
за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 2, 3-й поверх 

 
Пам’ять про нацистський геноцид ромів: 
український та європейський виміри 
(до 70-річчя закінчення Другої світової війни,  

до Міжнародного дня пам’яті жертв геноциду ромів 
та 10-ї річниці його офіційного відзначення в Україні) 

 
На виставці будуть представлені: 
слайд-шоу довоєнних фото ромів; експонування книжок по темі 

фотовиставка: фото часів війни з німецьких архівів; пам’ятні знаки жертвам геноциду 
ромів, встановлені в Україні; меморіалізація в Польщі та Німеччині; тексти-спогади і 
фото українських ромів, які пережили геноцид; матеріали про дослідження геноциду 
ромів Українським центром вивчення Голокосту (візуальна інформація про сайт 
romagenocide.com.ua, проекти, шкільний конкурс, видання); інфографіка про пам’ятні 
дати до геноциду ромів у світі; текст постанови Верховної Ради України. 
(куратор виставки Наталія Зіневич) 

 
Модератор Михайло Тяглий, Український центр вивчення історії Голокосту – вступне слово 
 
Привітання: 
_Директора Національного музею історії України Тетяни Сосновської 
_Президента Міжнародного Благодійного ромського жіночого фонду "Чіріклі" Юлії Кондур 

_ відеозвернення Романі Розе, голови Центральної ради німецьких сінті та рома (з 1982 р.), 
директора Документального і культурного центру німецьких сінті та рома (відкрито в 
Гейдельберзі в 1990 р.)  

_ презентація про культуру пам’яті про геноцид ромів кандидата історичних наук, 
старшого наукового співробітника Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського НАН України Наталії Зіневич 

_ читання поезій про Бабин Яр та геноцид ромською українською поетесою Рані Романі  

_ показ відео, записаного ромськими студентами, з коментарем Юліана Кондура  

_ відео-презентація про щорічні меморіальні "Каравани памʼяті" у Польщі аспірантки 
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України 
Тетяни Сторожко 

_ презентація проекту Українського центру вивчення історії Голокосту "Геноцид ромів часів 
окупації України (1941-1944): дослідження, викладання, увічнення пам’яті", редактора 
часопису «Голокост і сучасність» Михайла Тяглого 

 
Контактний телефон(044) 278-29-24, 278-65-45 278-43-51, 279-87-35 
 

http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=759.lwjeZ6HPmz0n-9Tw_S7wxx-bbbmZ1beD2GxUkuHHFUb3U4nWZG2GG40kh3eRzcjH.a46448eda0d9909a28919bdf7881a99f0cfdc5ec&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQCv0X6-79


 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

2 серпня 2015 року (з 12.00. до 15.00) до Міжнародного дня пам’яті жертв 
геноциду ромів у Національному музеї історії України (НМІУ) відбудеться 
виставка-презентація: "Пам’ять про нацистський геноцид ромів: український 
та європейський виміри"  

На виставці будуть представлені: слайд-шоу довоєнних фото ромів; 
експонування книжок по темі. Фотовиставка міститиме фооколажі з світлин часів 
війни із німецьких архівів; пам’ятні знаки жертвам геноциду ромів, встановлені в 
Україні, Польщі та Німеччині; тексти-спогади і фото українських ромів, які 
пережили геноцид; матеріали про дослідження геноциду ромів Українським 
центром вивчення Голокосту (куратор виставки к.і.н. Наталія Зіневич). Ромські 
громадські діячі та українські науковці покажуть презентації та розкажуть про 
сучасний стан вивчення цієї теми, проблеми та досвід увічнення пам'яті жертв 
нацистського геноциду ромів в роки Другої світової війни.  

Спільно з НМІУ захід проводять Благодійний ромський жіночий фонд 
"Чіріклі" та Інститут української археографії та джерелознавства ім. 
М.С. Грушевського НАН України, за підтримки Міжнародного фонду 
"Відродження". 

 
Контакти для акредитації журналістів: 
Наталія Зіневич  
(095)3151389 starovyna2012@gmail.com 
Контактний телефон Музею 
(044) 278-29-24, 278-65-45 278-43-51, 
279-87-35 


