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Бабин Яр – це місце у Києві, яке донині залишається сумним символом
політики геноциду нацистської Німеччини та маніпуляцій з пам’яттю, притаманних Радянському Союзу, а також яскравим прикладом нинішнього стану пам’яті
про війну у сучасному українському суспільстві.
Ця книга є збірником матеріалів міжнародної конференції, яка мала на
меті проаналізувати як суто історичні аспекти репресивної політики щодо різних
груп населення (євреїв, ромів, діячів українського національного руху, радянських військовополонених та цивільних громадян), для яких Бабин Яр став місцем колективного поховання, так і повоєнні та сучасні проблеми, пов’язані з
увічненням пам’яті загиблих у контексті неоднозначного ставлення до минулого
з боку різних частин українського суспільства.
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На обкладинці використані фото:
Радянські військовополонені під охороною есесівців засипають землею трупи євреїв, розстріляних у
Бабиному Яру. Жовтень 1941 р. Фото Й. Хьоле (перша сторінка).
Київські євреї несуть вінки під час неформального вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру. Вересень
1973 р. Фото з архіву Е. Діаманта (остання сторінка).
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