
       
 
 

Фонд Віктора Пінчука, Інститут візуальної історії та освіти фонду Шоа  
 

у співпраці з Українським центром вивчення історії Голокосту та Центром дослідження 
міжетнічних відносин Східної Європи 

оголошують про набір та підготовку гідів для роботи на виставці  
«Голокост від куль: Масовий розстріл євреїв в Україні у 1941-1944рр.» 

 
м. Харків, 10.11. – 17.12.2011 р. 

 
Шановні колеги, 

 
Повідомляємо Вам, що з 10 листопада до 17 грудня 2011 року у м. Харкові (приміщення 

«Галереї АВЕК», вул. Сумська 70) Фонд Віктора Пінчука вперше представить виставку 
Меморіалу Шоа «Голокост від куль: Масовий розстріл євреїв в Україні у 1941-1944 рр.», 
створену за матеріалами досліджень о. Дюбуа. Інститут візуальної історії та освіти фонду Шоа 
(м. Париж, Франція) у співпраці з Українським центром вивчення історії Голокосту 
забезпечують освітню програму до виставки.  

 
Оголошуємо про набір гідів для навчання та подальшої роботи на виставці.  
 
Група гідів складатиме 25 осіб, з якими буде проведено навчальні зустрічі наприкінці 

жовтня та на початку листопада 2011 р. (29-30 жовтня та 8-9 листопада). Попередні знання і 
навички роботи гідом вітаються, але не є передумовою участі у конкурсі. Знання англійської 
мови також вітається. Перевага буде надаватися студентам-історикам (діючим або після 
завершення навчання), які мешкають у ХАРКОВІ. 

 
До обов’язків гіда входитиме участь у двох дводенних зустрічах-тренінгах у Харкові та 

проведення екскурсій на виставці українською чи російською мовою (англійською за потреби 
та за умови знання мови). Передбачається, що кожен з гідів працюватиме на виставці один 
повний день на тиждень з п’яти тижнів роботи виставки. Навчання гідів та забезпечення 
матеріалами – за рахунок організаторів. Кожному гіду на час роботи виділяються добові на 
харчування та телефонні розмови. Окремої оплати проведених екскурсій не передбачено. Гіди 
виставки отримають міжнародні сертифікати про навчання та про роботу на виставці, які можна 
буде використати при влаштуванні на роботу, участі в міжнародних стажуваннях та інших 
заходах. 

 
Прохання до зацікавлених осіб надсилати резюме та короткий лист-мотивацію у вільній 

формі на адресу Центру дослідження міжетнічних відносин Східної Європи 
ethnickh@gmail.com до 24 жовтня 2011 року включно.  

Координатор у м. Харкові: Радченко Юрій 
Телефон: 0990259705 
Email: radc-yurij@yandex.ru 
 

 
 



 
Коротко про виставку  
 
 
Шість років розслідування в Україні: отець Патрік Дебуа та «Яхад – Ін Унум» 
 
Отець Патрік Дебуа, дід якого був депортований до концентраційного табору № 325 у 

Раві-Руській, шість років тому розпочав методичне та довготривале дослідження, що 
стосувалося історії знищення півтора мільйона євреїв України: ідентифікацію та експертизу 
всіх місць знищення євреїв, яке здійснювалось мобільними нацистськими підрозділами в 
Західній та Східній Україні під час Другої світової війни. Кінцевою метою цього дослідження 
було гідне поховання розстріляних в Україні євреїв.  

 
Ця робота проводилась разом з асоціацією «Яхад – Ін Унум», створеною в січні 2004 р. 

за ініціативи кардиналів Жана-Марі Люстіже і Жана-П’єра Рікара, з одного боку, та п. Ісраеля 
Сенже, з іншого. Головою асоціації, яка має підтримку Фундації пам’яті Шоа, а також Папи 
Римського Бенедикта XVI, висловлену в листі на ім’я кардинала Люстіже від 12 листопада 2005 
р., є отець Патрік Дебуа, директор Єпископальної комісії у справах відносин з юдаїзмом.  

 
Ці дослідження, проведені вже приблизно на третині відповідної території, дали змогу 

підійняти завісу над обставинами та умовами цього масового вбивства.  
 
Дослідження асоціації «Яхад – Ін Унум» в Україні проводяться у три етапи: пошук 

інформації в німецьких та радянських архівах, дослідження на місцях (запис свідчень, 
визначення місцерозташування, балістичні експертизи) та збір матеріальних доказів геноциду. 

 
У 2007 р. «Меморіалом Шоа» (Memorial de la Shoah) спільно з «Яхад – Ін Унум» (Yahad-

In Unum) було створено і вперше представлено в Парижі виставку на основі матеріалів о. 
Дебуа. З того часу тисячі відвідувачів мали змогу відвідати виставку. 


