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Дитяча центральна бібліотека ім. О.Пушкіна пропонує читачам 
нові краєзнавчі видання, що надійшли до її  фондів у ІІ півріччі 2021 р. 

Видання розраховані на найширше коло читачів, що цікавляться 
історією та культурою Донеччини і Краматорська. Тут ви знайдете 
нові книги з історії та сьогодення нашого краю, видання про відомих 
людей та художні твори краматорських авторів. 

Приємного знайомства з новими виданнями з краєзнавства! 

 

*   *  * 

 
Харчевникова, Н. Н. «Листая жизнь...» 

[Текст] : стихи / Наталья Харчевникова. - Крама-
торск : Тираж-51, 2021. — 48 с. 

 
«Листая жизнь…» - перша персональна книга 

краматорської поетеси Наталії Харчевніковой. Її 
вірші - про життя і єднання з природою, любов і 
розчарування, швидкоплинність і вічні цінності 
буття - безсумнівно, знайдуть відгук у серцях 
любителів поезії. 

 
 

Весняні рослини Донеччини [Текст] : 
короткі нариси / уклад. К.В.Курячий, О.І.Погребняк, 
О.А.Сидоренко. – Краматорськ : Краматорський 
регіональний ландшафтний парк, 2020. – 64 с. : іл. 

 
Довідник «Весняні рослини Донеччини» 

підготовлений фахівцями науково-дослідного 
відділу РЛП «Краматорський». В книзі представлені 
короткі нариси про весняні рослини нашого краю, 
зокрема регіонального ландшафтного парку 
«Краматорський». Видання буде корисним для 
широкого кола читачів і може використовуватися 

для визначення рослин. Кожний нарис розміщується на двох сторінках. 
На першій сторінці приводиться біоморфологічна характеристика 
рослини, інформація про поширення виду, його природоохоронний 
статус, місця зростання, причини зменшення чисельності. Друга 
сторінка містить фото та цікаву інформацію про певну рослину. 
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      Тихий, О. І. Думки про 
рідний Донецький край 
[Текст]: статті, заяви та листи. 
Т. 1 / О.І.Тихий. – Донецьк : ТОВ 
«Поліграфічний дім 
«Донеччина», 2011. – 176 с. 
      Олекса Тихий: у спогадах, 
роздумах, літературі. Т. 2 
[Текст] / упоряд. В. В.Овсієнко, 
М.І.Олійник. – Донецьк : ТОВ 
«Поліграфічний дім 
«Донеччина», 2011. – 368 с. 

 
Олекса Тихий — представник українського руху спротиву ІІ пол. ХХ 

ст. У липні 1977 року його засудили за "антирадянську агітацію і 
пропаганду" на 10 років таборів особливого режиму. У травні 1984-го 
Олекса Іванович помер у тюремній лікарні в Пермі (РСФСР). У 1990-му 
його було виправдано "за відсутністю складу злочину". Серед 
інкримінованих Тихому злочинів фігурувала і написана в 1972 році 
стаття "Думки про рідний донецький край".  

У першому томі зібрані найвідоміші твори правозахисника, 
дисидента і політв’язня.  

У другий том увійшли спогади його друзів та статті про нього. 
  
Українська революція 1917-1921 років на 

Донеччині : [Текст] історико-краєзнавчі 
розвідки / Уклад. Д.В. Білько; Донецький 
обласний краєзнавчий музей. - Краматорськ: 
Вид-во ДОКМ, 2020. - 150 с. 

 

Видання містить статті, в яких 
розкриваються маловідомі сторінки історії 
національно-визвольних змагань 1917-1921 років 
на Донеччині. Тексти статей друкуються мовою 
оригіналу, орфографія та пунктуація авторів 
збережені. Видавництво не несе відповідальність 

за опубліковані матеріали та залишає за собою право не погоджуватися 
з думками авторів. 

Для істориків, працівників музеїв, учителів історії, студенті в 
історичних факультетів та усіх,хто цікавиться історією рідного краю. 
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Михайло Миколайович Петренко. 200 

років безсмертя [Текст] / Петренко О. Є., 
Шабанова В. М. – К.: «Кий», 2017 – 238 с.  

 
Книга є продовженням публікацій, здійснених 

за результатами документальних досліджень, які 
проводяться з 2012 року в межах Проекту 
«Ідентифікація Петренків».  

Документальне літературно-публіцистичне 
видання має за головну мету популяризацію 
творчості Михайла Петренка, ознайомлення 
читачів з документальними дослідженнями його 

біографії та біографічним описом козацького роду, представником якого 
він є.  

До книги включено матеріали про творчість Михайла Петренка, 
його родовід, сучасників, місто Слов’янськ першої половини ХІХ 
століття, подано факти з історії життя всесвітньо відомої пісні 
«Дивлюсь я на небо» тощо.  

Книгу адресовано науковцям, викладачам української літератури 
всіх навчальних закладів, читачам, які цікавляться творчістю 
Михайла Петренка, питаннями української культури та історії поезії. 

 
 

         Краматорск во Второй мировой войне : 
сборник краеведческих очерков [Текст] / сост. : 
Н. Е. Волошина, В. Я. Зорина, А. А. Олейник . –
Харьков : Золотые страницы, 2019. – 512 с. : ил. 

 
Книга, присвячена історії Краматорська в 

часи Другої світової війни, містить дослідження 
краєзнавців та спогади безпосередніх учасників 
подій. 
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Кургани Донеччини. 
Таємниці культур доби бронзи 
[Текст] : монографія / В. Циміданов, 
А. Кирилов. – Краматорськ : Вид-во 
ДОКМ, 2019. – 236 с. : іл.. 

 
    Видання має за мету ознайомити 
читачів із курганами Донецької 
області та похованнями, які у них 

знаходяться. Воно містить інформацію про ці археологічні пам’ятки, а 
також ілюстрації (фото й рисунки), що демонструють розмаїття 
курганів і розміщених у них давніх поховань. 

 Курганні поховання руйнують «чорні копачі».  Значної шкоди 
курганам завдала також військова агресія Росії. Оскільки кургани 
зазвичай розташовані на підвищеннях рельєфу, звідки зручно вести 
обстріл, на них будували (і, певно, продовжують будувати) військові 
укріплення.  В додатку книги наведено поетичні твори різних авторів, де 
оспівано кургани.  

Книга «Кургани Донеччини. Таємниці культур доби бронзи» 
адресована працівникам культури, краєзнавцям, викладачам історії, 
школярам і всім, кого цікавить історія рідного краю. 

 
 

Донеччина : природа, люди, культура 
[Текст] : статті / В. Циміданов, А. Кирилов. – 
Краматорськ : Вид-во ДОКМ, 2019. – 212 с. : іл. 

 
Видання містить інформацію про 

археологічні пам'ятки північної частини Донецької 
області доби каменю, бронзи та середньовіччя 
(стоянки, майстерні, поселення). 

Воно  розраховане на археологів, працівників 
культури, викладачів історії та краєзнавців. 
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 Слобожанщина. Погляд у минуле [Текст] : 
Збірник науково-документальних праць : [Вип. 3] / 
упоряд.    О. Є. Петренко. – Житомир: Видавець 
Євенок О. О., 2020. — 420 с.: іл.. 

 
У 3-му випуску беруть участь як автори 

статей, розміщених у попередніх збірках, так і 
автори, які друкуються в Альманасі вперше. 
Географія й тематика авторських досліджень 
стає ширшою, тому, не змінюючи назву Альманаху, 
будемо інколи розміщувати цікаві документальні 

краєзнавчі статті, тематично пов’язані з іншими регіонами. Метою 
проєкту «Ідентифікація Петренків» залишається відродження 
документального краєзнавства Донеччини (передусім Слов’янщини), яке 
все ще перебуває в занепаді. Сподіваємося, рівень документальності 
розміщених в Альманасі матеріалів буде гідним орієнтиром не тільки 
для краєзнавців-початківців, але й для тих, хто в краєзнавстві вже 
багато років. Вивчаючи історію рідного краю, люди починають краще 
розуміти й більше цінувати такі поняття, як історія краю, де ти 
мешкаєш і мешкав твій рід тощо. Тільки краєзнавці-документалісти 
можуть зберегти для майбутніх поколінь цікаві сторінки регіональної 
історії, ознайомити нащадків із документальною історією життя й 
творчості деяких людей, зробивших регіон відомим. Матеріали 
Альманаху можуть зацікавити науковців, краєзнавців, викладачів 
навчальних закладів, студентів, працівників музеїв, громадських та 
політичних діячів і всіх, хто цікавиться історією України, зокрема 
Слобожанщини. 

 
      Коваль, Р.  Донбас : радість і біль. 2014 - 
2020 [Текст] : [російсько-українська війна 2014 - 
... рр. представлена через долі її учасників] / 
Р. Коваль. – К. : Markobook, 2020. – 184 с. - 
(Бібліотека історичного клубу "Холодний Яр" ; 
серія "Видатні українці". Книга 12) 

 

Українсько-російська війна 2014–2020 рр. на 
Донбасі представлена через долі її учасників. 
Окрім нарисів Романа Коваля, у книжці 
опубліковано спогади учасників війни — айдарівця 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Almanach_2020_Slobozhanshina.pdf
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Євгена Городничука-“Гриця”, командира 1-ї штурмової роти ДУК “Правий 
сектор” Дмитра Коцюбайла (друга “да Вінчі”) та його побратима 
“Санти” (Володимира Регеші), командира ОДЧ “Карпатська Січ” Олега 
Куцина, добровольця Євгена Карася, офіцера 9-го БТО Олександра 
Серпака, роздуми айдарівця Євгена Дикого та козачки батальйону “Січ” 
Ірини Цвіли, сповідь снайпера з Горлівки Миколи Вороніна, уривок зі 
щоденника козака “Правого сектору” Сергія Табали-“Сєвєра”, слово 
волонтерів Ганни Гарус і Аліни Косівської, художників Дмитра Бур’яна і 
Марини Соченко, розмову з майором Віктором Скатерним, комбатом 72-ї 
ОМБр ім. Чорних запорожців. Це книжка про український народ, який гідно 
промовляє до російського загарбника — і кулями, і мистецтвом. 

Рекомендовано Історичним клубом “Холодний Яр” для вивчення у 
вищих та середніх навчальних закладах України. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________  
* При складанні видання використано матеріали з відкритих джерел 

 
 


