ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ІНТЕРВ’Ю
«Друга світова війна та голод у Південній Бессарабії (1939-1947 рр.)»
1. Ваші перші спогади про війну.
- Збори на фронт.
- Хто з родичів брав участь у бойових діях та в лавах якої армії?
- Хто з родичів загинув на фронті?
- Де Ви проживали під час війни (місто / село)?
- Чим займалися під час війни (вчилися, працювали)?
- Яку допомогу надавали фронту (допомога пораненим, будівництво
укріплювальних споруд, посилки бійцям і т.д.)?
- Як пережили війну Ваші родичі і близькі?
2. Ваші спогади про окупантів (з якої країни, їх зовнішній вигляд, поведінка)
на різних етапах війни (на початковому і на завершальному)? Якими були
взаємини між окупантами та місцевим населенням? Чи проводила окупаційна
влада експропріацію приватного майна (землі, інвентарю, худоби тощо)?
3. Чи відчували Ви (родичі, близькі, сусіди) утиски або особливе ставлення
від окупантів через національну приналежність? (Якщо так – навести
приклади).
4. Що Ви пам’ятаєте про останні дні війни (відступ ворожих військ,
визволення міста / села)?
5. Як склалося життя Вашої родини в перші післявоєнні роки?
6. Чи відомо Вам про існування або діяльність концтаборів (для
військовополонених або депортованих) в нашому регіоні?
7. Що Ви пам’ятаєте про створення колгоспів (радгоспів) у Вашому селі? Як
відбувався цей процес? Чи проводила радянська влада експропріацію
приватного майна (землі, інвентарю, худоби тощо)?
8. Розкажіть, чим запам’ятався Вам період голоду 1946-1947 рр.?
- Коли розпочався голод? Якими були погодні умови?
9. Де Ви проживали під час голоду: в місті / селі?
10. Хто займався вилученням продуктів у селян? Як це відбувалось?

11. Чим харчувалися під час голоду? Чи було у сім’ї підсобне господарство?
Запаси хліба?
12. Якими були наслідки голоду для Вашої родини, близьких, сусідів?
(Навести приклади). Чи помер хтось із Вашої родини від голоду? Скільки
осіб? Чи відомі Вам випадки канібалізму?
13. Чи відчували Ви (родичі, близькі, сусіди) утиски або особливе ставлення
радянської влади в перші післявоєнні роки через національну приналежність?
(Якщо так – навести приклади (позитивні або негативні).
14. Що Ви вважаєте головною причиною голоду?

